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زاًف قٌبؾی ،زاًكگبُ قْیس چوطاى اَّاظ ،اَّاظ ،ایطاى (ًَیؿٌسُ هؿئَل)r.ghazavi2011@gmail.com
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زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس ،ػلنؾٌجی ،زاًكکسُ ػلَم اًؿبًی ،زاًكگبُ قبّس ،تْطاى ،ایطاى pasandidekhoohakime@yahoo.com
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زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس ،ػلناعالػبت ٍ زاًفقٌبؾی ،زاًكکسُ ػلَم اًؿبًی ،زاًكگبُ قبّس ،تْطاى ،ایطاى
تاریخ دریافت1333/2/15 :

تاریخ پذیزش1333/44/26 :

چکیده
هدف :ایي تحقیق ثب ّسف اضظیبثی هحیظّبی جؿتٍجَی فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى زض
ثبظیبثی اعالػبت ٍ اضائِ ضاُکبضّبی الظم ثطای ثْجَز عطاحی آىّب جْت اًجبم جؿتٍجَی هَضَػی ثب کیفیتی هغبثق ثب ًیبظ کبضثط
اًجبم قسُ اؾت.
روش پژوهص :ضٍـ تحقیق تَنیفی  -پیوبیكی ثَز کِ اپکّبی کل زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ( 44زاًكگبُ) ضا ثِنَضت
ؾطقوبضی ٍ اظ عطیق چکلیؿت هحقق ؾبذتِای (ثط پبیِی چکلیؿت الًگ) کِ ضٍایی آى تَؾظ چٌس تي اظ کبضقٌبؾبى ٍ
هترههیي حَظُ کتبثساضی ٍ اعالعضؾبًی ٍ پبیبیی آى ًیع ثب آلفبی کطًٍجبخ  0/74هَضز تأییس ٍاقغ قس ،هَضز ثطضؾی قطاض گطفت.
زازُّبی جوغآٍضیقسُ ثٍِؾیلِ ًطمافعاض اؼپیاؼاؼ ٍ اظ عطیق آهبض تَنیفی (جساٍل فطاٍاًی ،زضنس فطاٍاًیً ،وَزاض ٍ  )...هَضز
تجعیِ ٍ تحلیل ٍ ؾپؽ ثط اؾبؼ اؾتبًساضزّبی هَجَز پیكٌْبزّبیی جْت عطاحی ثْتط ٍ کبضآهستط ایيگًَِ فْطؾتّب اضائِ قس.
یافتهها :ثط اؾبؼ زازُّبی تحقیق ،ثطضؾی اهکبًبت ٍ قبثلیتّبی اپکّب ًكبى زاز کِ ٍضؼیت اپکّب اظ لحبػ ؾبزگی ٍ جصاثیت،
ثِکبضگیطی آیکَىّبی گطافیکی ،هحسٍز کطزى تؼساز ضکَضزّب ،اؾتفبزُ اظ فٌَى ثطجؿتِؾبظی ،اعالػبت هحل ،هَجَزی ٍ ٍضؼیت
اهبًت ،هكرم کطزى اًَاع فیلسّبی جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ،جؿتٍجَ اظ عطیق قوبضُ ضزُ ٍ قبثلیت جؿتٍجَی آًالیي زض
فْطؾت ؾطػٌَاىّبی هَضَػی کتبثربًِ تقطیجبً زض ٍضؼیت هغلَثی قطاض زاضزٍ .لی اعالعضؾبًی ثِ کبضثط زض هَضز فْطؾت هَضَػی
کٌتطلقسُ ٍ قبثلیت جؿتٍجَی کلیسٍاغُای اظ ؾطػٌَاىّبی هَضَػی کٌتطلقسُ ثِعَض هغلَة ٍ کبضآهس زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت.
نتیجهگیزی :ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی تحقیق ،زؾتطؼپصیطی ثِ اًَاع هحیظّبی جؿتٍجَ زض حس ضؼیفّ ،نچٌیي کوتط تَجْی ثِ
هحیظ جؿتٍجَی کٌتطلقسُ اظ لحبػ تؼجیِ اهکبًبت ٍ قبثلیتّبی ٍیػُ قسُ اؾت ٍ ًیع کیفیت اعالػبت اضائِقسُ زض ضاٌّوبییّب ٍ
پیكٌْبزّب ٍ زؾتَضالؼولّب زض حس هغلَة ًیؿت.
واژههای کلیدی :جؿتٍجَی هَضَػی ،جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ،جؿتٍجَی کٌتطلقسُ ،هحیظ جؿتٍجَ ،فْطؾت ػوَهی
پیَؾتِ ،کتبثربًِّبی زاًكگبّی ػلَم پعقکی.
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مقدمه

اظ اًَاع هٌبثغ ٍ هتَى هَجَز زض هجوَػِ کتبثربًِ اؾت .قیبیس

یکییی اظ هْیینتییطیي ػولکطزّییبی ّییط کتبثربًییِ ٍ هطکییع

زض هیبى اًَاع کبٍـّبی هیَضز ًییبظ هحققییي ٍ هیطاجؼیي ثیِ

اعالعضؾبًی ،ثطعطف کطزى ًیبظّیبی جبهؼیِ اؾیتفبزُکٌٌیسُ ثیب

کتبثربًِّب ،جؿتٍجَ ثِ زًجیبل ییک هَضیَع ییب هَضیَػبت

اؾتفبزُ اظ یک ًظبم ثبظییبثی کبضآهیس اؾیت .اظ هْینتیطیي اییي

ثبقس کیِ اظ جبیگیبُ ٍییػُای ًؿیجت ثیِ ؾیبیط جؿیتٍجَّیب

ًظبمّب فْطؾت کتبثربًِای اؾت کِ ثِهٌعلِ پلی اضتجیبعی هییبى

ثطذَضزاض اؾت .زض ایي هیبى گطایف ثِؾَی هحیظّیبی ضاثیظ

هجوَػِ هٌبثغ ٍ اؾتفبزُکٌٌسگبى آىّب ّؿتٌسّ .طقسض کِ ایي پل

فْطؾت ضایبًِای هجتٌی ثط ٍة فطنتّبی تیبظُای ثیط افیعایف

هؿتقینتط ٍ ثبثجبتتط ثبقس اهکبى ایجبز اضتجبط هؤثطتط ًیع ثیكیتط

کییبضایی ؾیؿییتن فْطؾییت ضایبًییِای زض اًجییبم جؿییتٍجییَی

اؾت .ضقیس ایٌتطًیت ٍ فٌیبٍضیّیبی ًیَیي قجییکِای ثبػی

هَضَػی ایجیبز کیطزُ اؾیت (پیَ ٍ کْیَ .)2005 ،3چٌیبىکیِ

تقَیت ایي اضتجبط اظ عطیق فْطؾیتّیبی ػویَهی پیَؾیتِ ییب

هغبلؼبت اذیط ثط ضٍی تحلییل ٍ ثطضؾیی ًتیبی گیعاضـّیبی

اپک ّب 1قسُ اؾت .ایي فْطؾتّب زؾتگبُّبی ذَزکبض ثبظییبثی

اؾییتفبزُ اظ فْطؾییت پیَؾییتِ ،هحییسٍزُ تجؿییؽ هَضییَػی ضا

اعالػبت ّؿتٌس کِ آؾبىتطیي هٌجغ اعالػبتی زض زؾتطؼ ،ثطای

ثیي 40تب  56زضنس ًكبى هیزّس (قْجبظی.)1379 ،

کبضثطاى غیطحطفِای ثِ قوبض هیضًٍس .اپکّیبی هجتٌیی ثیط ٍة

ثیكتط هَضَػبت زض اپکّیب ییب اظ عطییق اؾیتفبزُ ٍاغگیبى

ثِ ػلت ػبهِپؿٌس ثَزى فضبی ٍة ٍ ؾیبزُثیَزى آىّیب ثیطای

کٌتطلقسُ یب ضٍیکطز کلیسٍاغُای جؿیتٍجیَ هییقیًَس؛ اهیب

اؾتفبزُ ،ؾطیؼبً زض حبل افیعایف ّؿیتٌس (ٍیکتیَض ٍ فلییکؽ،2

اؾتفبزُ اظ ّط یک هعایب ٍ هؼبیجی زاضز کِ ثؿتِ ثِ ًیَع کیبضثطاى

.)2003

ثبیس هَضز اضظیبثی قطاض گیطز .جؿتٍجَی ٍاغگبى کٌتیطلقیسُ

پیكطفتّبی ظیبزی زض ظهیٌِی فْطؾتّبی پیَؾتِ ضایبًِای

ثِ تَاًبیی اؾتفبزُ کطزى اظ یک ؾطی ٍاغگبى کٌتطلقیسُ ثیطای

نَضت گطفتِ اؾت .اهطٍظُ ایي فْطؾتّب ثِ هٌعلِ زضٍاظُّیبی

زؾتطؾییی هَضییَػی ثییِ فْطؾییت هطثییَط هیییقییَز ٍ یییک

اعالػبتی قٌبذتِقسُاًس کِ اظ عطیق آىّب هییتیَاى ػیالٍُ ثیط

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ،کلوبتی کِ هوکي اؾیت زض ییک ییب
4

اعالػبت کتبثكٌبذتی کتیبةّیب ثیِ نیفحبت ٍة ،فبییلّیبی

چٌس فیلس اظ پیكیٌِ حبضط قَز ضا جؿتٍجَ هیکٌیس (الًیگ ،

الکتطًٍیکی ،هتي کبهل هقبلِ ٍ  ...زؾتطؾی پیسا کطز ٍ ّنچٌییي

 .)2000یکی اظ هْنتطیي هعایبی ٍاغگیبى کٌتیطلقیسُ ،تَاًیبیی

ثؿیبضی اظ فْطؾتّب اظ عطیق ایٌتطًت قبثیل زؾتطؾیی ّؿیتٌس.

آىّب زض اضائِ انغالحبت جؿتٍجَی هتؼبضفی اؾت کِ فبقیس

الجتییِ اؾییتبًساضزّبی ذبنییی ثییطای عطاحییی ایییي زضٍاظُّییبی

اثْبم اًس ،اهب ثبیس زض ایيگًَِ ؾیؿتنّب ثِ ضٍظآهسؾبظی ٍاغگیبى

اعالػبتی ٍجَز ًساضز ٍ ّط کتبثربًِ عطاحی ٍ ًگْیساضی اپیک

ٍ اًؼغییبفپییصیطی زض ثطاثییط تیییییطات تَجییِ کییطز .اؾییتفبزُ اظ

ذَز ضا ثط اؾبؼ ًیبظّبی کتبثربًِ ٍ کبضثطاى ذَز تْیِ هیکٌیس.

انغالحبت ظثبى عجیؼی کِ ثِػٌیَاى جیبیگعیٌی ثیطای ٍاغگیبى

ٍلی اپکّب ثبیس عَضی عطاحی قَز کِ ثتَاًس عیف گؿتطزُای

کٌتطلقسُ هؼطفیقسُ اؾت ،ثب ًگطاًیّیبی ػویسُای زض هیَضز

اظ کبضثطاى ضا پَقف زّس ،یؼٌی کیبضثطاًی کیِ اظ لحیبػ ؾیغ

اثْبم ٍ کبضایی آى زض فطآیٌس ثبظیبثی ضٍثطٍ قسُ اؾت (جَکبض ٍ

ؾَاز ،ؾي ،ػالیق هَضیَػی ،ؾیَاز کتبثربًیِای ٍ ضایبًیِای ٍ

اًَاضی)1385 ،؛ ثٌبثطایي الظم اؾت زض پبیگبُّیبی اعالػیبتی ٍ

ثؿیبضی اظ جٌجِّبی زیگط تفبٍت فبحكی ثبّن زاضًس ،ثِ ضاحتی

فْطؾت ّبی کتبثربًِای ّوَاضُ ثِ ٍیػگی ّب ٍ اهکبًبت هحییظ

اظ آى اؾتفبزُ کٌٌس (ػجبؾی1384 ،؛ قْجبظی.)1379 ،

جؿییتٍجییَ (ّیین هحیییظ جؿییتٍجییَی آظاز ٍ ّیین هحیییظ

یکی اظ ًقبط انلی قَت ؾبیتّب ٍ نفحبت کتبثربًِّب زض

جؿتٍجَی کٌتطلقیسُ) ٍ الظهیِ ّیبی آى تَجیِ قیَز ٍ ثیب

هحیظ ایٌتطًت اضائِ فْطؾت ؾبظهبًسّیقسُ ٍ قبثلجؿتٍجیَ

اضظیبثی ایي ٍیػگی ّب ٍ اهکبًبت هغبثق ثب اؾتبًساضزّبی هَجَز
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ثطای آىّب ،ؾؼی زض انالح ایي پبیگبُّب ٍ فْطؾتّب ثِهٌظیَض

ًكبى زاز کِ اغلت آىّب اظ قبثلیتّبی فطاهتٌیی هحییظ ٍة زض

فطاّن کطزى جؿتٍجَیی آؾبى ٍ زقیق ثطای کبضثط زاقت.

ضکَضزّبی کتبةقٌبذتی ثِػٌیَاى اثیعاضی ثیطای زؾتطؾیی ثیِ

ّوگبم ثب اؾتفبزُ ضٍظافعٍى اظ فْطؾتّبی ػویَهی پیَؾیتِ

زیگط ضکَضزّبی هطتجظ ٍ یب اعالػبت توبم هتي اؾتفبزُ کطزُاًس

(اپک) ٍ ٍؾیغتط قسى هٌبثغ کتبثربًِای ،ثطضؾی ًقبط ضؼف ٍ

ٍ ثطذی زیگط ػالٍُ ثط اعالػبت کتبثكٌبذتی ،اهکبًبتی ضا ثطای

قیَت آىّییب زض ثبظییبثی اعالػییبت اّویییت ثیكیتطی هییییبثییس.

زؾتطؾی ثِ اعالػبت چٌسضؾبًِای پیفثیٌی کطزُاًس.

زضنَضتیکِ آىّب نحی عطاحیی قیًَس اهکیبى ثیبلقَُ ثیطای

ٍیکتَض ٍ فلیکؽ ( )2003زض "ًوبیف کتبثكٌبذتی اپکّبی

اؾتفبزُ هؤثطتط اظ هٌبثغ کتبثربًِای فطاّن هیقَز .ضٍیکطزّیبی

هجتٌی ثط ٍة :تحلیل چٌس هتییطُ هَضز اؾتفبزُ زض فْطؾتّیبی

هتفبٍتی ضا ثطای ثْجَز عطاحیی فْطؾیتّیبی ضایبًیِای جْیت

آهطیکبی التیي" پؽ اظ ثطضؾی چٌس ًطم افیعاض ٍ اپیک ثیِ اییي

اًجبم جؿتٍجَی هَضَػی ثبکیفیتی کِ حقیقتبً هغبثق ثب ًییبظ

ًتیجِ هیضؾس کِ ًطمافعاضّبی هَضز اؾیتفبزُ زض کتبثربًیِّیبی

کبضثط ثبقس هیتَاى یبفت ،چٌیبىچیِ زض اییي ظهیٌیِ تحقیقیبت

آهطیکبی التیي ثؿیبض هتٌَع ّؿتٌسّ ،نچٌییي ًیطمافیعاض آلیف

1

ظیبزی زض ایطاى ٍ جْبى ٍ زض اثؼیبز ٍ ثیب اّیساف هرتلیف ًییع

تأثیط ظیبزی زض هٌغقِ زاقتِ اؾت ،چطا کِ زض اپکّبی هجتٌی ثط

اًجبمقسُ اؾت.

آلفب پیکطثٌسی ٍاؾظّبی ٍثی ثِنَضت گطافیکی اؾت.

کَالئییییبى ( )1381زض "ثطضؾیییی ٍضیییؼیت ؾیییبیتّیییبی

الًییگ )2000( 2زض پییػٍّف ذییَز ثییب ػٌییَاى "ثْجییَز

کتبثربًِّبی ایطاًی زض هحیظ ٍة" ثِهٌظَض قٌبؾبیی اهکبًیبت

جؿتٍجَی هَضَػی زض فْطؾت ّوگبًی پیَؾیتِ ٍثیی" ثیِ

ؾبیتّبی کتبثربًِّبی ایطاًی زض هحیظ ٍة ٍ تْییِ ضاٌّویبی

ثطضؾی تَاًبیی جؿتٍجَی هَضَػی  60اپک ٍثی پطزاذتِ ٍ

ایي ؾبیتّب ثِ قٌبؾبیی ٍ هقبیؿِ اهکبًبت کتبثربًِّب پطزاذتیِ

ثِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ کِ فْطؾتّیبی تحیت ٍة ثطضؾییقیسُ،

قسُ اؾت .یبفتِّبی پػٍّف ًكبى هییزّیس کیِ پٌجیبُ ٍییک

تفییبٍت ثیییي جؿییتٍجییَی کلیییسٍاغُای ٍ جؿییتٍجییَی

زضنیس اظ ؾییبیتّییب زاضای اپییک هیییثبقییٌس .زٍاظزُ زضنییس اظ

کٌتطلقسُ ضا هكرم کطزُ ثَزًس .کوتط اظ  40زضنس چگًَگی

ؾبیتّبی زاضای اپک اظ ًطمافعاض ؾیوطؽ ثْطُ ثطزُاًس .ثب تَجیِ

اؾتفبزُ اظ فْطؾتّبی هَضَػی ضا تَضیی زازًیسّ .ینچٌییي

ثِ ًتبی ایي پػٍّف لعٍم ثْطُگییطی ّیط چیِ ثیكیتط اظ اپیک،

تؼساز کوی اظ کتبثربًِّب زؾتطؾی پیَؾتِ ثِ فْطؾت هَضَػی

گؿتطـ تؼساز ًطمافعاضّبی جبهغ کتبثربًِای زض ظثیبى فبضؾیی،

ٍ جؿتٍجَی پیَؾتِ زض آى ضا اضائِ هیزٌّس .فقظ تؼساز کوی

تَجِ ّط چِ ثیكتط ثِ تْییِ ًؿیرِ فبضؾیی ثیطای ؾیبیتّیبی

اظ اپکّب قبثلیت کوک ثِ کبضثطاى زض هَاضزی کیِ جؿیتٍجیَ

کتبثربًِّب ٍ تَجیِ ثیِ ضفیغ هكیکالت اضتجیبعی ؾیبیتّیبی

هَفق ًجَزُ اؾت ضا زاضز.

کتبثربًِ احؿبؼ هیقَز.

تحقیقبت اًجبمقسُ زض ایي حَظُ ثیبًگط ایي اؾت کیِ اًیَاع

قییْجبظی ( )1379زض "تجؿییؽ هَضییَػی زض ًظییبمّییبی

جؿت ٍجَ اظ قجیل؛ جؿتٍجیَی کٌتیطلقیسُ ٍ کلییسٍاغُ ای

فْطؾت پیَؾتِ" ثب تجؿؽ ثط اؾبؼ کلیسٍاغُّیبی هَضیَػی،

ّطکییسام هعایییب ٍ هؼبیییت ذییبل ذییَز ضا زاضًییس کییِ زض اک ییط

ًكبى زاز کِ ّط کتبثربًیِ ثیب زاقیتي اؾیتبًساضز  Z 39.50ثیِ

پبیگبُّیبی اعالػیبتی ٍ ًیطمافعاضّیبی کتبثربًیِای ٍ اپیکّیب

ؾَْلت هیتَاًس جَاةگَی ًیبظّبی اعالػبتی کبضثطاى هرتلف

هَضزتَجِ قطاضگطفتِ اًس ٍ زض عطاحیی هحییظّیبی هیطتجظ ،زض

ثب ػالیق گًَبگَى ثبقس .کبضکٌبى کتبثربًِ هییتَاًٌیس ثییّیی

جْت ثْجَز کبؾتیّبی هَجَز تساثیطی اًسیكیسُ قسُ اؾت .اظ

تیییطی زض ؾیؿتن انلی کتبثربًِ ،اظ ٍاؾظّبی جسیس فْطؾت

کبضثطاى ػوسُ اپکّب زاًكجَیبى ٍ زاًكگبّیبى هیثبقٌس کیِ زض

جسیس پیَؾتِ اؾتفبزُ کٌٌس.

ضاؾتبی اّساف زاًكگبُ ثِ پػٍّف ٍ تحقیق هییپطزاظًیس ٍ زض

کَقب ( )1378زض "ثطضؾی فْطؾیتّیبی ّوگیبًی ٍ قیجکِ
جْبًی ٍة" ثب ثطضؾی فْطؾت ّوگبًی ثیؿیت کتبثربًیِ هلیی
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ارزیابی هحیطهای جستوجو در فهرستهای پیوسته کتابخانههای...

ایي هیبى پػٍّفّبی حَظُ ػلَم پعقکی ثِ جْت اضتجبط آى ثب

-

قٌبؾبیی قبذهِّبی هؤثط زض هحیظ جؿیتٍجیَی

ؾالهت جبهؼِ اظ اّویت ٍیػُای ثطذَضزاض اؾت .ثیب تَجیِ ثیِ

آظاز فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّیبی زاًكیگبُّیبی

ایيکِ زض تحقیقبت ثطضؾیی قیسُ پػٍّكیی کیِ فْطؾیت ّیبی

ػلَم پعقکی ایطاى؛

پیَؾتِ کتبثربًِّبی جبهؼِی زاًكگبّی ػلیَم پعقیکی اییطاى،

-

قٌبؾبیی قبذهِ ّبی هؤثط زض هحیظ جؿیتٍجیَی

ثبألذم هحیظّبی جؿتٍجَی زض ًظیط گطفتیِقیسُ زض اییي

هَضییَػی فْطؾییتّییبی پیَؾییتِ کتبثربًییِّییبی

پػٍّف ضا هَضز ثطضؾی قطاض ًیسازُ اؾیت ،اییي تحقییق اًجیبم

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى؛

گطفت .ثب تکیِثط اعالػبت ثِزؾتآهسُ اظ آى هیتَاى ثیِ ًقیبط

-

قٌبؾبیی هكکالت جؿتٍجَی آظاز (جؿتٍجیَی

ضییؼف ٍ قیییَت فْطؾیییتّیییبی هَضیییَػی ٍ فطآیٌیییسّبی

کلیسٍاغُای) زض فْطؾتّیبی پیَؾیتِ کتبثربًیِّیبی

جؿتٍجَی هَضیَػی کیبضثطاى زض اپیکّیبی کتبثربًیِّیبی

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى؛

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى پیی ثیطز ٍ زض جْیت انیالح

-

قٌبؾیییبیی هكیییکالت جؿیییتٍجیییَی هَضیییَػی

ًقبط ضؼف حطکت کطز .ثسیي هٌظیَض اییي پیػٍّف زضنیسز

(جؿت ٍجَی کٌتطلقسُ) زض فْطؾیت ّیبی پیَؾیتِ

زؾتیبثی ثِ پبؾد ؾؤاالت ظیط ثَز:

کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى.

 .1قبذهِ ّبی هؤثط زض هحیظ جؿیت ٍجیَی ػویَهی

زض ًْبیت ایي پػٍّف ثب ثطضؾی قبثلیتّبی جؿتٍجیَ زض

فْطؾت ّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكگبُّیبی ػلیَم

ایيگًَِ فْطؾتّب ،ثِهٌظَض اضتقیبی اییي قبثلییتّیب زض ظهیٌیِ

پعقکی ایطاى چیؿت؟

جؿییتٍجییَ ٍ ثبظیییبثی زقیییقتییط اعالػییبت ضاُکبضّییبیی اضائییِ

 .2قبذهییِّییبی هییؤثط زض هحیییظ جؿییتٍجییَی آظاز

هیزّس.

فْطؾت ّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكگبُّیبی ػلیَم
پعقکی ایطاى چیؿت؟

روش پژوهص

 .3قبذهِ ّبی هؤثط زض هحیظ جؿتٍجَی هَضیَػی

ایي تحقیق اظ ًَع تَنیفی -پیوبیكی اؾت کیِ حجین کیل

فْطؾت ّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكگبُّیبی ػلیَم

جبهؼِ هَضزًظط (اپکّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی اییطاى) ضا

پعقکی ایطاى چیؿت؟

ثِ نَضت ؾطقوبضی (قبهل  44کتبثربًیِ زاًكیگبُّیبی ػلیَم

 .4هكییکالت جؿیییتٍجیییَی آظاز (جؿیییتٍجیییَی

پعقکی ایطاى) هَضز ثطضؾی قطاض هیزّس .اعالػبت هَضز ًظط اظ

کلیسٍاغُای) زض فْطؾتّیبی پیَؾیتِ کتبثربًیِّیبی

عطیق چکلیؿت هحقق ؾبذتِای (ثط پبیِی چکلیؿیت الًیگ

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى کسام اؾت؟

( ))2000کییِ ضٍایییی آى تَؾییظ چٌییس تییي اظ کبضقٌبؾییبى ٍ

 .5هكکالت جؿت ٍجیَی هَضیَػی (جؿیت ٍجیَی

هترههیي حَظُ کتبثساضی ٍ اعالعضؾبًی ٍ پبییبیی آى ًییع ثیب

کٌتطل قسُ) زض فْطؾیت ّیبی پیَؾیتِ کتبثربًیِّیبی

آلفبی کطًٍجبخ  0/74هَضز تأییس ٍاقغ قس ،جویغ آٍضی گطزییس.

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى کسام اؾت؟

ایي چکلیؿت هكتول ثط  3قؿوت هؤلفِّبی هطثَط ثِ هحییظ

اّساف پػٍّف ًیع قبهل هَاضز ظیط ثَز:
-

ػوییَهی جؿییتٍجییَ ( 15هؤلفییِ) ،هؤلفییِّییبی هطثییَط ثییِ

قٌبؾبیی قبذهِ ّبی هؤثط زض هحیظ جؿیتٍجیَی

جؿتٍجَی هَضَػی کلیسٍاغُای (آظاز) ٍ تساثیط اپیک ثیطای

ػویییَهی فْطؾیییتّیییبی پیَؾیییتِ کتبثربًیییِّیییبی

جؿتٍجَّبی کلیسٍاغُای ثیًتیجیِ ( 18هؤلفیِ) ،هؤلفیِّیبی

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى؛

هطثَط ثیِ جؿیتٍجیَی هَضیَػی کٌتیطلقیسُ (ثیط اؾیبؼ
ؾطػٌَاى هَضَػی) ٍ تساثیط اپک ثطای جؿتٍجَی ؾط ػٌَاى
هَضَػی ثی ًتیجِ ( 23هؤلفِ) ثَزّ .ط هؤلفیِ زاضای زٍ گعیٌیِ
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«ثلِ» ٍ «ذیط» ثطای پبؾدگیَیی ثیَز .فْطؾیتّیبی هیصکَض اظ

ثِ فْطؾت ٍ جؿتٍجَ حبنل ًكس ،ثٌبثطایي زض اییي تحقییق

عطیق ثطضؾی پبضاهتطّبی هَضز ًظط تَؾظ پػٍّكگطاى زض ثیبظُ

 20اپک هَضز ثطضؾی قطاض گطفت.

ظهییبًی اؾییفٌس  1391تییب فییطٍضزیي  1392اظ عطیییق ثطضؾییی

ثٌب ثط ًویَزاض  40 ،1زضنیس ( 8کتبثربًیِ) اظ کتبثربًیِّیبی

فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّیب (هَجیَز ثیط ٍة زاًكیگبُ ییب

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی زاضای اپک اظ ًطمافعاض افق ثطای اضائِ

کتبثربًییِ هطثَعییِ) هییَضز ؾییٌجف ٍ زض ًْبیییت اعالػییبت

فْطؾت ذَز اؾتفبزُ هیکٌٌس.

جوغآٍضی قسُ ثِ ٍؾیلِ ًطمافعاض اؼ.پیی.اؼ.اؼ ٍ اظ عطییق
آهبض تَنیفی (جساٍل فطاٍاًی ،زضنیس فطاٍاًییً ،ویَزاض ٍ )...
هَضز تجعیِ ٍ تحلیل ٍ اضظیبثی ًْبیی قیطاض گطفتیِ ٍ ثیط عجیق
ًتبی ٍ اؾتبًساضزّبی هَجَز ضاُکبضّبیی جْت عطاحی ثْتیط ٍ
کبضآهستط ایيگًَِ فْطؾتّب اضائِ قسُ اؾت.
یافتههای پژوهص
زازُّبی ثِزؾتآهسُ زض ایي پػٍّف ثٍِؾیلِ چیک لیؿیتی
قبهل ؾِ ثرف کلیی جویغآٍضی قیسُ اؾیت .ثریف اٍل ثیِ

نمودار .1توزیع درصد نوع اپکهای دانشگاه علوم پسشکی
ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی پػٍّف زض پبؾد ثِ ؾؤاالت پػٍّف
ًتبی ثِ قطح شیل اؾت:
قبذهِّبی هؤثط زض هحیظ جؿتٍجَی ػوَهی

اضظیبثی هحیظ ػوَهی جؿتٍجَ ٍ ٍیػگیّب ٍ قبثلیتّبی آى

فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی

زض اپکّیبی کتبثربًیِای زاًكیگبُّیبی ػلیَم پعقیکی اییطاى

ایطاى چیؿت؟

هیییپییطزاظز .ثرییف زٍم چییکلیؿییت ثییِ اضظیییبثی هحیییظ

زض قٌبؾبیی قبذهیِّیبی هیؤثط زض هحییظ جؿیتٍجیَی

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای یب آظاز ٍ قبثلیتّب ٍ ٍیػگییّیبی آى

ػوَهی فْطؾتّبی پیَؾتِ کِ تَؾظ ثریف اٍل چیکلیؿیت

زض ایي اپکّب ٍ تساثیطی کِ ایي اپکّب ثطای جؿیتٍجَّیبی

هَضز اضظیبثی قطاض گطفتً ،تبی ثسیي قطح اؾت:

کلیسٍاغُای ثی ًتیجِ زض ًظط هیگیطًس ،اذتهبل زازُقسُ اؾت

زض  6فْطؾیییت کتبثربًیییِای ( 30زضنیییس) اظ اپیییکّیییبی

ٍ ثرییف ؾییَم ثییِ اضظیییبثی هحیییظ جؿییتٍجییَی هَضییَػی

کتبثربًِای زاًكگبُّیبی ػلیَم پعقیکی کكیَض ،زؾتطؾیی ثیِ

کٌتطلقسُ ،قبثلیتّب ٍ ٍیػگیّبی آى زض اپکّبی جبهؼِ هَضز

نفحِ ضاثظ جؿتٍجَ اظ عطیق اضائِ لیٌک هؿتقین زض نیفحِ

پػٍّف ٍ تیساثیطی کیِ اپیک زض جؿیتٍجَّیبی هَضیَػی

اٍل 1زاًكگبُ ییب کتبثربًیِ ثیِ آى آؾیبى اؾیت ٍ زض  14هیَضز

کٌتطلقسُ ًبهَفق زض ًظط هیگیطًیس هییپیطزاظزً .تیبی ٍ آهیبض

ثِ آؾبًی اهکبىپیصیط ًیؿیت .ثٌیب ثیط ًتیبی  ،تویبهی اپیکّیبی

ثِزؾتآهسُ ثِ قطح ظیط اضائِ قسُ اؾت:

کتبثربًِای زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض ،عطح کلی نیفحِ

ًتبی ثطضؾی ًكبى هیزّس کِ زض ثبظُ ظهبًی اًجبم تحقیق اظ

ضاثظ جؿتٍجَ اظ ؾبزگی (آیکَىّب ٍ یبززاقتّب) ،جیصاثیت

کل جبهؼِ ( 44کتبثربًِ زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكیَض)80 ،

ظبّطی ٍ قبثلیت زضک تَؾظ کبضثط ثْطُهٌیس اؾیت ٍ کیبضثطاى

زضنس ( 35کتبثربًِ) اظ کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی

هجتسی زض هَاجِْ ثیِ اییي نیفحِ ضاثیظ احؿیبؼ ؾیطزضگوی

زاضای اپک ّؿتٌس ٍ هبثقی 20زضنیس ( 9کتبثربًیِ) فبقیس اپیک

ًویکٌٌس.

ثَزُاًس .اظ ثیي  35کتبثربًِ تٌْب زض  20هَضز ،قبثلییت زؾتطؾیی

تٌْییب زض  9اپییک ( 45زضنییس) اظ اپییکّییبی کتبثربًییِای

ثِ فْطؾت ػوَهی پیَؾتِ هٌبؾت ٍ پبؾیدگیَ زض ٍة ٍجیَز

زاًكییگبُّییبی ػلییَم پعقییکی کكییَض زض ًرؿییتیي نییفحِ

زاقت ٍ زض هبثقی ( 15اپک) ثِ زالیل هرتلف اهکبى زؾتطؾیی

جؿتٍجَّ ،ط زٍ ضٍـ جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقیسُ ٍ
1
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یب ؾطػٌَاى هَضَػی ٍ کلیسٍاغُای ییب آظاز اضائیِ قیسُ اؾیت.

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض ،ثِ ػٌبنط گطافیکی اکتفب قسُ

عجق قَاّس ،قیَُ هفیس ٍ ثْیٌِ زض عطاحی ایيگًَِ اپکّب اییي

اؾت ٍ هتي ٍ یبززاقتی ثطای ثیبى ػولکطز آیکَى ثیِکیبض ضفتیِ

اؾت کِ ّط زٍ هَضز ،ضٍی اٍلیي نفحِ اًتربة جؿتٍجَ ٍ

ٍجَز ًساضز.

زض زؾتطؼ کبضثط ثبقٌس .ایي آهبض هیتَاًس ثِ زٍ زلیل ثبقس؛ ییب

زض  11اپک ( 58زضنس) اظ اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّبی

ایيکِ ثِ عَضکلی اپک فبقس جؿت ٍجیَی کٌتیطلقیسُ ییب آظاز

ػلَم پعقکی کكَض ،زؾتطؾی ثِ نفحِ ضاٌّوب اظ ّط نفحِای

اؾت ٍ یب ایٌکِ زض نفحِ ًرؿیت جؿیتٍجیَی اپیک ییک

(نفحِ ًرؿت یب زیگط نفحبت) ثطای کوک ثِ کبضثط زض ّط

نفحِ جؿتٍجَی ؾطیغ یب ؾبزُ تؼجیِ قسُ اؾت کیِ اغلیت

هطحلِ اظ جؿتٍجَ اهکبىپصیط اؾت ٍ زض  8اپک ( 42زضنس)

حبٍی جؿت ٍجَی کلیسٍاغُایؿت ٍ ّط زٍ ضٍـ جؿتٍجَ

اظ اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایي ؾغ اظ

(کٌتطلقیسُ ٍ کلییسٍاغُای) زض ًیَػی اظ جؿیتٍجیَ ثیِ ًیبم

زؾتطؾی ثطای کبضثط فطاّن ًكسُ اؾتّ .نچٌیي زض 10

جؿتٍجَی پیكطفتِ ٍ زض نفحبت زیگط زض اذتیبض کبضثط قطاض

ًطمافعاض کتبثربًِای ( 59زضنس) اظ اپکّبی کتبثربًِای

زازُقسُ اؾت.

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض ،زض اعالػبت هَجَز زض

اک طیت فْطؾتّبی ضایبًِای یؼٌی  58زضنس ( 7فْطؾت)

ضاٌّوب اظ ثِ کبض ثطزى اذتهبضات اجتٌبة قسُ اؾت ٍ زض 7

اظ اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض ،زض

ًطمافعاض کتبثربًِای ( 42زضنس) اظ اپکّبی هصکَض یب

ًرؿتیي نفحِ ضاثظ جؿتٍجَی ذَز حبٍی فقظ

اذتهبضات ثِکبض ضفتِ اؾت ٍ یب ایٌکِ ثِعَضکلی زؾتطؾی ثِ

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای هیثبقٌس کِ ایي ًكبى اظ اّویت ایي

ضاٌّوب ٍجَز ًساضز.

ًَع جؿتٍجَ زض جؿتٍجَی ؾطیغ ٍ آؾبى اعالػبت اؾت.

زض توبهی اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّیبی ػلیَم پعقیکی

ّنچٌیي زض  5اپک ( 56زضنس) اظ اپکّبی کتبثربًِای

کكَض ،زض ثبالی نفحِ ضاثظ ًطمافعاض کتبثربًیِای پیَؾیتًِ ،یبم

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض ،زض ًرؿتیي نفحِ ضاثظ

پبیگبُ اعالػبتی (ًبم کتبثربًِ زاًكگبُ ػلَم پعقکی) کیِ هیَضز

جؿتٍجَی ذَز زاضای جؿتٍجَی کٌتطل قسُ ٍ یب

جؿت ٍجَ قطاض هیگیطز ًوبیف زازُ هیقَزّ ،نچٌییي زض 18

ؾطػٌَاى هَضَػی ّؿتٌس.

فْطؾت پیَؾتِ کتبثربًِای ( 90زضنس) اظ اپکّبی کتبثربًِای

زض  11اپک ( 58زضنس) اظ اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّبی

زاًكیگبُّییبی ػلیَم پعقییکی کكیَض ،زض ثییبالی نیفحِ ضاثییظ

ػلَم پعقکی کكَض ،آیکَىّبی جؿتٍجَ ثِنَضت ػٌبنط

ًطم افعاض پیَؾتِ ًبم ؾیؿیتن/هیعثبى (ًیبم ًیطم افیعاض کتبثربًیِای

گطافیکی اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ کبضثطاى ثب گصضاًسى ٍقت ًؿجتبً

ثِکبض ضفتِ هبًٌس افق) کِ هَضز اؾتفبزُ قیطاض هییگییطزً ،ویبیف

کن زؾتَض ذَز ضا ثِ هَتَض جؿتٍجَی ًطمافعاض نبزض کٌٌس.

زازُ هیقَز.

ّنچٌیي زض ایي  11اپک هؼٌبی ًوبزّبی گطافیکی ثِکبض ضفتِ

زض  20زضنس ( 4اپک) اظ اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّیبی

ثِػٌَاى اثعاضّبی جؿتٍجَ یب ثِ ّط هٌظَض زیگط ،هؿتقل اظ

ػلَم پعقکی ،هیتَاى پؽ اظ اضائِ ًتبی  ،تؼساز ضکَضزّبیی کیِ

ّوطاّی ثب هتي تَضیحی ثِ آؾبًی قبثل زضک اؾت.

زض ّط نفحِ ًوبیف زازُ هیقَز ضا ثِعَض ؾفبضقیی تؼیییي ٍ

زض ً 13طم افعاض کتبثربًِای پیَؾتِ ( 68زضنس) اظ اپکّیبی

هحسٍز کطز .ثِهٌظَض تكریم ثْتط اضتجبط ًتبی ٍ ؾبیط هیَاضز

کتبثربًییِای زاًكییگبُّییبی ػلییَم پعقییکی کكییَض ،ػل ییضغیین

زض  45زضنس ( 9اپک) اظ اپکّیبی کتبثربًیِای زاًكیگبُّیبی

قبثلزضک ثَزى هؼٌبی ثطچؿتّبی جؿتٍجَ زض هجیبٍضت ٍ

ػلَم پعقکی کكَض ،فٌَى ثطجؿتِؾبظی (قبهل حطٍف ثعضگ،

یب زض زاذل آیکَىّب یک هتي تَضیحی ثطای ضاٌّوبیی کبضثطاى

ؾیبُ ،اًساظُ فًَت ،تهَیط هؼکَؼ ٍ ذظ تأکیس) زض اضائِ ًتبی

ثِذهَل کبضثطاى هجتسی تؼجیِ قیسُ اؾیت ٍ زض ً 6یطمافیعاض

هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطز .ثِػالٍُ زض  95زضنس ( 19فْطؾیت

زیگییط ( 32زضنییس) اظ ًییطمافعاضّییبی کتبثربًییِای پیَؾییتِ

کتبثربًِای پیَؾتِ) اظ اپکّبی کتبثربًِای زاًكگبُّیبی ػلیَم
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پعقکی ایطاى ،زض ًتبی اضائِقسُ اظ ذظ جؿیتٍجیَی کیبضثط،

هكکالت جؿتٍجیَی آظاز (جؿیتٍجیَی کلییسٍاغُای) زض

ثطای ضاٌّوبیی زقیق کبضثط ثیِ هیسضک هیَضز تقبضیب ،اعالػیبتی

فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكیگبُّیبی ػلیَم پعقیکی

چَى هحل ًگْساضی هسضک ،هَجَزی کتبثربًِ زض ضاثغیِ اظ آى

ایطاى کسام اؾت؟

هییسضک ٍ ٍضییؼیت اهبًییت آى زض ًوییبیف کبهییل ضکَضزّییبی
اضائِقسُ زض ًتبی گٌجبًسُقسُ اؾت.

زض قٌبؾبیی قبذهِ ّبی هؤثط زض هحیظ جؿتٍجیَی آظاز
فْطؾتّبی پیَؾتِ ٍ هكکالت هَجَز زض ایي ًَع جؿتٍجَ

قبذهِّبی هؤثط زض هحیظ جؿتٍجَی آظاز فْطؾتّیبی

ًتبی ثِ قطح ظیط اؾت:

پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى چیؿیت ٍ
جدول  .1توزیع فراوانی وضعیت جستوجوی موضوعی آزاد اپک دانشگاههای علوم پسشکی ایران
ضزیف

ٍضؼیت جؿتٍجَی هَضَػی کلیسٍاغُای (آظاز) اپک زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى

فطاٍاًی

زضنس فطاٍاًی

ثلِ

ذیط

ثلِ

ذیط

1

اهکبى جؿتٍجَی کلیسٍاغُای زض فیلسّبی هرتلف ضکَضزّبی کتبثكٌبؾی زض اپکّب

13

7

65

35

2

اهکبى اضائِ زؾتَضالؼولّبی الظم ثطای اًجبم جؿتٍجَی کلیسٍاغُای زض اپکّب

0

20

0

100

3

ّنجَاضی زؾتَضالؼولّبی اًجبم جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ثِ هکبى جؿتٍجَ زض اپکّب

0

20

0

100

4

اضائِ زؾتَضالؼولّبی حبٍی هْبضتّبی شٌّی جؿتٍجَی کلیسٍاغُای

1

19

5

95

5

اضائِ کلیسٍاغُّبی هَضز جؿتٍجَ زض ضکَضز ثبظیبثی قسُ ثِنَضت ثطجؿتِ

7

13

35

65

6

اضائِ لیٌک فطاهتٌی ؾطػٌَاىّب زض ضکَضزّبی ثبظیبثی قسُ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای

11

9

55

45

7

اضائِ ضاٌّوب زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ثب ثبظیبثی هحسٍز

0

20

0

100

تدابیز اپک بزای جستوجوی کلیدواژهای ناموفق
8

اضائِ پیكٌْبزّبی جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ زض جؿتٍجَّبی کلیسٍاغُای ًبهَفق

10

10

50

50

9

اضائِ اهکبى اًجبم جؿتٍجَّبی قجلی ثب اػوبل انالحبت زض جؿتٍجَّبی کلیسٍاغُای ًبهَفق

2

18

10

90

10

اضائِ پیكٌْبز جبیگعیي کطزى انغالحبت اٍلیِ ثب هتطازف آىّب زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

11

اضائِ هتطازفّبی انغالحبت اٍلیِ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

12

اضائِ پیكٌْبز جبیگعیي کطزى انالحبت هقسهبتی ثب انغالحبت ػبمتط زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

13

اضائِ انغالحبت ػبمتط اظ انغالحبت اٍلیِ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

14

اضائِ پیكٌْبز ثطضؾی اقتجبّبت فٌی زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

15

اضائِ پیكٌْبز کوک گطفتي اظ کتبثساض زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

16

اضائِ پیكٌْبز اؾتفبزُ اظ فْطؾت هَضَػی الفجبیی زض هجبٍض هکبى جؿتٍجَ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق

2

18

10

90

17

اضائِ اهکبى ٍضٍز ثِ یک جؿتٍجَی جسیس یب اًتربة ػولگط جؿتٍجَیی زیگط زض جؿتٍجَّبی کلیسٍاغُای ًبهَفق

3

17

15

85

18

اضائِ ضاُکبض هتٌبؾت ثب ؾغ هْبضت ٍ زاًف کبضثط زض جؿتٍجَّبی کلیسٍاغُای ًبهَفق

0

20

0

100

هجوَع اپکّبی قبثلزؾتطؼ زض ثبظُ ظهبًی تحقیق

چٌبىکِ ًتبی هَجَز زض جسٍل ً 1كبى هیزّیس  65زضنیس
اظ اپکّب زاضای اهکبى جؿتٍجیَی کلییسٍاغُای زض فیلیسّبی

20

اضظیبثی جؿتٍجَی هَضَػی کلیسٍاغُای (آظاز) زض جسٍل 1
اضائِقسُ اؾت.

هرتلف ضکَضزّبی کتبثكٌبؾیی ثَزًیس .ؾیبیط ًتیبی حبنیل اظ
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جدول  .2توزیع فراوانی وضعیت جستوجوی موضوعی کنترلشده اپک دانشگاههای علوم پسشکی ایران
ٍضؼیت جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ (ؾطػٌَاى هَضَػی) اپک زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى

ضزیف

زضنس فطاٍاًی

فطاٍاًی
ثلِ

ذیط

ثلِ

ذیط

1

ضاٌّوبیی کبضثط ثِ جؿتٍجَی هَضَػی هغبثق ثب یک لیؿت هَضَػی کٌتطلقسُ

3

17

15

85

2

آگبّیضؾبًی ثِ کبضثط زض هَضز ًَع لیؿت هَضَػی ثکبض ضفتِ ثطای جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ

15

5

75

25

3

اهکبى جؿتٍجَی آًالیي زض لیؿت هَضَػی ثکبض ضفتِ ثطای جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ

15

5

75

25

4

اضائِ ز ؾتَضت الظم ثطای چگًَگی اًجبم جؿتجَی هَضَػی کٌتطلقسُ

0

20

0

100

5

هجبٍضت زؾتَضالؼولّبی چگًَگی اًجبم جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ ثب هکبى جؿتٍجَ

0

20

0

100

6

اضائِ زؾتَضالؼولّبی ضاٌّوب حبٍی هْبضتّبی شٌّی جؿتٍجَ هَضَػی کٌتطلقسُ

0

20

0

100

7

قبثلیت جؿتٍجَی کلیسٍاغُای اظ ؾط ػٌَاىّبی هَضَػی کٌتطلقسُ

14

6

70

30

8

اضائِ پیكٌْبز ثْجَز جؿتٍجَ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای اظ ؾط ػٌَاى هَضَػی ثب ثبظیبثی هحسٍز

0

20

0

100

9

اضائِ جؿتٍجَی هَضَػی اظ عطیق قوبضُ ضزُ

14

6

70

30

10

اضائِ تؿْیلّبی ّبیپط لیٌکی اظ هَضَػبت ضکَضزّبی ثبظیبثی قسُ ثِ انغالحبت هَضَػی هطتجظ زیگط

1

19

5

95

11

اضائِ تؿْیالت اضجبع فطاهتٌی ثِ ضکَضزّبی کتبثكٌبؾی حبٍی ؾطػٌَاى نحی زض جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ

1

19

5

95

12

قبثلیت اضجبع ّبیپطلیٌکی ثِ ضکَضزّبی کتبثكٌبؾی حبٍی هَضَػبت اػن ،اذم ٍ هطتجظ زض جؿتٍجَی کٌتطلقسُ

0

20

0

100

تدابیز اپک بزای جستوجوی موضوعی کنتزلضده ناموفق
13

اضائِ پیكٌْبز ثْطُگیطی اظ یک لیؿت هَضَػی زض جؿتٍجَّبی هَضَػی کٌتطلقسُ ًبهَفق

1

19

5

95

14

ضاٌّوبیی کبضثط ثِ یک جؿتٍجَی کلیسٍاغُای زض جؿتٍجَّبی هَضَػی کٌتطلقسُ ًبهَفق

12

8

60

40

15

اضائِ پیكٌْبز جبیگعیٌی ؾط ػٌَاىّبی اٍلیِ ثب هتطازف آىّب زض جؿتٍجَّبی هَضَػی کٌتطلقسُ ًبهَفق

0

20

0

100

16

اضائِ هتطازفّبی ؾطػٌَاىّبی ثیًتیجِ اٍلیِ زض جؿتٍجَّبی هَضَػی کٌتطلقسُ ًبهَفق

0

20

0

100

17

اضائِ پیكٌْبز جبیگعیي کطزى انغالحبت هَضَػی اٍلیِ ثب انغالحبت ػبمتط زض جؿتٍجَّبی کٌتطلقسُ هَضَػی

0

20

0

100

ًبهَفق
18

اضائِ انغالحبت هَضَػی ػبم ثطای جبیگعیي کطزى زض جؿتٍجَّبی کٌتطلقسُ هَضَػی ًبهَفق

0

20

0

100

19

ّسایت کبضثط ثِ انالح اقتجبّبت فٌی زض جؿتٍجَّبی کٌتطلقسُ هَضَػی ًبهَفق

2

18

10

90

20

اضائِ پیكٌْبز اؾتفبزُ اظ فْطؾت هَضَػی الفجبیی زض هجبٍضت جؿتٍجَ زض جؿتٍجَّبی کٌتطلقسُ هَضَػی ًبهَفق

2

18

10

90

21

قبثلیت ٍضٍز ثِ یک جؿتٍجَی جسیس یب اًتربة ػولگط جؿتٍجَیی زیگط زض جؿتٍجَّبی هَضَػی کٌتطلقسُ

2

18

10

90

ًبهَفق
22

اضائِ پیكٌْبز کوک گطفتي اظ کتبثساض زض جؿتٍجَّبی هَضَػی کٌتطلقسُ ًبهَفق

0

20

0

100

23

اهکبى آهَظـ اؾتفبزُ تٌْب ثِ قیَُ آظهَىٍذغب تَؾظ کبضثط

18

2

90

10

هجوَع اپکّبی قبثلزؾتطؼ زض ثبظُ ظهبًی تحقیق

20

قبذهییِّییبی هییؤثط زض هحیییظ جؿییتٍجییَی هَضییَػی

زض قٌبؾبیی قبذهیِّیبی هیؤثط زض هحییظ جؿیتٍجیَی

فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی زاًكیگبُّیبی ػلیَم پعقیکی

هَضَػی کٌتطلقسُ (ؾطػٌَاى هَضَػی) فْطؾتّبی پیَؾیتِ

اییییطاى چیؿیییت ٍ هكیییکالت جؿیییتٍجیییَی هَضیییَػی

ٍ هكکالت هَجَز زض ایي ًَع جؿتٍجَ ًتبی ثِ قیطح ظییط

(جؿت ٍجَی کٌتطل قسُ) زض فْطؾت ّبی پیَؾتِ کتبثربًِّبی

اؾت:

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی ایطاى کسام اؾت؟

چٌبىکِ ًتبی هَجَز زض جسٍل ً 2كبى هیزّیس  15زضنیس
اظ اپکّب کبضثط ضا ثِ جؿتٍجیَی هَضیَػی هغیبثق ثیب ییک

02

فصلناهه دانش شناسی (علوم کتابذاری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)
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لیؿت هَضیَػی ّیسایت هییکطزًیس .ؾیبیط ًتیبی حبنیل اظ
اضظیییبثی جؿییتٍجییَی هَضییَػی کٌتییطلقییسُ (ؾییطػٌَاى
هَضَػی) زض جسٍل  2اضائِ قسُ اؾت.

زؾتطؼ پصیطی ،اهکبًبت ٍ ٍیػگیّب ٍ اضائِ زؾیتَضالؼولّیب ٍ
ضاٌّوب زض فْطؾتّبی پیَؾتِ هَضزثح

قطاض هیگیطز.

زؾتطؼ پصیطی :ثِ زلیل ؾطػت ،زقت ،قبثلیت اًؼغبف ،تَاى
تطکیت هٌغقی ،ضٍظآهسی ٍ زالیل زیگط تؼساز اؾیتفبزُکٌٌیسگبى

بحث و نتیجهگیزی

اظ جؿتجَی پیَؾیتِ ضٍ ثیِ افیعایف اؾیت .زض حیبل حبضیط،

ًتبی ثطضؾی ًكبى هیزّس کِ زض ثبظُ ظهبًی اًجبم تحقیق،

نسّب کتبثربًِ زض ؾطاؾیط جْیبى فْطؾیت پیَؾیتِ ذیَز ضا اظ

کوتط اظ ًیوی اظ کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی زاضای

عطیق قجکِ جْبًی ٍة ٍ فْطؾیتّیبی پیَؾیتِ زض زؾیتطؼ

اپک قبثلزؾتطؼ ّؿتٌس ،ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اهطٍظُ اؾتفبزُ اظ

ػوَم قطاض زازُاًیس ٍ ثؿییبضی زیگیط زض حیبل ثطًبهیِضییعی ٍ

فْطؾتّبی پیَؾتِ ثِ زلیل ؾَْلت ٍ هعایبی کبضثطز،

عطاحی آى ّؿتٌس (جؼفط ًػاز .)1385 ،چٌیي گؿتطزگی ٍ ضقس

آؾبىتطیي هٌجغ اعالػبتی زض زؾتطؼ ثطای کبضثطاى حتی

فعایٌسُ اؾتفبزُ اظ اپکّب ایجبة هیکٌس کِ زؾتطؾی ثیِ چٌییي

کبضثطاى غیطحطفِای کتبثربًِ اؾت ،ایي آهبض ثرهَل ثطای

اهکبًییبتی ثییِ ؾییَْلت ٍ آؾییبًی اهکییبىپییصیط ثییَزُ ٍ کییبضثطاى

هطاکع زاًكگبّی ًكبى اظ ضؼف هطاکع ٍ ؾیؿتنّب زض اضائِ

ثِضاحتی ثتَاًٌس اظ تؿْیالت جؿتٍجَی آى اؾتفبزُ کٌٌیس .زض

ذسهت ثِ جبهؼِ زاًكگبّی اؾت .یبفتِّبی ایي تحقیق ًتبی

 6اپک ،زؾتطؾی ثِ نفحِ جؿتٍجیَی فْطؾیت ثیِ آؾیبًی

ثطذی اظ تحقیقبت هحققبى ایطاًی زیگط اظ جولِ کَالئیبى

هیؿط اؾت .ایي قبذهِ ثِ ایي ذبعط حبئع اّویت اؾت کیِ اظ

( )1381ضا تأییس هیًوبیس ،عجق ًتبی تحقیق کَالئیبى اظ ثیي 49

ؾطزضگوی کبضثطاى غیطحطفِای زض اؾتفبزُ اظ فْطؾت ضایبًیِای

ؾبیت کتبثربًِّبی ایطاًی ،فقظ  25ؾبیت اظ ؾبیتّبی

(ثیِذهییَل ثیطای ًرؿییتیي ثیبض) جلییَگیطی قیَز .کییبضثطاى

کتبثربًِای زاضای اپک ّؿتٌس (کَالئیبى.)1381،

فْطؾتّبی ضایبًِای اظ ًظط پیكییٌِ ،ؾیي ،ػالییق هَضیَػی،

ثیكتط کتبثربًِّبی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی زاضای اپک ،اظ

ؾَاز کیبهپیَتطی ٍ اعالػیبتی تفیبٍت ظییبزی زاضًیس .ثٌیبثطایي

ًطمافعاض افق ٍ ثؼس اظ آى اظ ًطمافعاض پبضؼ آشضذف ثطای اضائیِ

فْطؾتّبی ضایبًِای ثبیس ثطای عیف ٍؾییؼی اظ کیبضثطاًی کیِ

فْطؾت ذَز اؾتفبزُ هیکٌٌس ،گطچِ ّسف ایي تحقیق ضجحیبى

اعالػبت کوی زض هَضز فْطؾتّب ٍ تجطثیِ اًیسکی زض کیبض ثیب

یک کبضگعاض ثط کبضگعاض زیگط ًیؿتٍ ،لی اییي آهیبض حیبکی اظ

کبهپیَتط زاضًس تب کتبثساضاى ثبتجطثِ ییک پبیگیبُ جؿیتٍجیَی

هقجَلیت ایي ًطمافعاضّب اظ زیسگبُ هسیطاى کتبثربًیِّیب ٍ هطاکیع

پیَؾتِ ٍ کؿبًی کِ ثِ ؾیؿتوی ثبقبثلییت ّیبی جؿیتٍجیَی

اعالعضؾبًی زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض اؾت .چٌبىکِ زض

قسضتوٌس ًیبظ زاضًس ،عطاحی قًَس .اظ عطف زیگط قبیس ثِ تیَاى

تأییس ایي هغلیت َّقییبض یعزییبى زض پبییبىًبهیِ ذیَز کیِ ثیِ

گفت هْنتطیي کبضثطز اپکّب ػول جؿیتٍجَؾیت ،لیصا الظم

هقبیؿیِی قبثلییتّیبی «پیبضؼآشضذیف» ٍ «ًَؾیب» زض حیَظُ

اؾت تب زض عطاحی توبم اپکّب ثِ ایي قبذهِ (زؾتطؾی آؾبى

فطاّنآٍضی ٍ ؾبظهبًسّی هَاز ٍ اقبػِ اعالػبت پطزاذتیِ ،ثیِ

ثِ نفحِ جؿتٍجَ) تَجِ قَز؛ ثٌیبثطایي ػیسم ضػبییت اییي

زالیلی شکط کیطزُ اؾیت کیِ ًیطمافیعاض پیبضؼ آشضذیف زاضای

هَضَع تَؾظ ثطذی کتبثربًِّب ٍ هطاکیع ًكیبًِ ضیؼف اضائیِ

قبثلیتّبی ثیكتطی اؾت (َّقیبض یعزیبى.)1376 ،

ذسهبت هطثَعِ اؾت.

کل هؤلفِ ّبی ثطضؾی قسُ ثِهٌظَض قٌبؾیبیی قبذهیِّیبی

ػالٍُثطایي عجق هغبلؼیبت ،تیَالی هٌیَ زض عطاحیی ٍة ثیط

هحیظّبی جؿتٍجَی هَضَػی آظاز ٍ کٌتطلقسُ اپیکّیب ٍ

اًتربة کبضثط هؤثط اؾیت ،یؼٌیی کیبضثطاى گعیٌیِای ضا اًتریبة

قٌبؾبیی هكکالت ٍ زؾتَضالؼولّبی تؼییي قسُ زض هحیظّبی

هیکٌٌس کِ زض نفحبت اٍلیِ ٍ زض ثبالتطیي قؿوت نیفحِ ٍة

جؿیییتٍجیییَی فْطؾیییتّیییب؛ زض ؾیییِ قؿیییوت قبذهیییِ

ثییِ آىّییب اضائییِ قییَز ،ثٌییبثطایي الظم اؾییت کییِ ّییط زٍ ًییَع
جؿتٍجَ زض نفحِ ًرؿت زض زؾتطؼ کبضثط قطاض گیطزٍ ،لی
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ارزیابی هحیطهای جستوجو در فهرستهای پیوسته کتابخانههای...

هتأؾفبًِ عجق ًتبی تحقیق تٌْب زض عطاحی  9اپک اظ اپیکّیبی

ٍ قبثلیت زضک ًیع ًقف تؼییيکٌٌسُای زض اؾتوطاض اؾتفبزُ اظ

جبهؼِ پیػٍّف اییي ًکتیِ ضا ضػبییت کیطزُاًیس ٍ زض  7اپیک

اپک زاضًس ٍ ضغجت کبضثط ضا ثطای هطاجؼبت ثؼسی افعایف

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ،زض  5اپک جؿیتٍجیَی ؾیطػٌَاى

هیزٌّس.

یب

هَضَػی زض ًرؿتیي نفحِ جؿتٍجَ اضائِقسُ اؾیت ،اییي

نفحًِوبیف هٌبؾت هیتَاًس ثبػ

اهیط هییتَاًیس ثییِ زٍ زلییل ثبقیس یکییی ایٌکیِ فْطؾیت فبقییس

اًؿبًی ،کبّف ذغبی اًؿبًی ،تؿطیغ ظهبى پطزاظـ ضایبًِ ٍ

جؿتٍجَی کٌتطلقسُ اؾت ٍ زیگط ایٌکِ عطاحی ًطمافعاض ثِ

افعایف ثْطٍُضی گطزز ،آهبض شکط قسُ ًكبًگط قَت اپکّب اظ

نَضتی اؾت کِ زض ًرؿتیي نفحِ جؿتٍجیَی اپیک ییک

ایي لحبػ ثَزُ ٍ اهیسٍاض کٌٌسُ اؾت ،ثِ ایي ذبعط کِ کبضثط

ثِعَضکلی

هیتَاى

گفت

یک

قبلت

افعایف ؾطػت پطزاظـ

1

جؿتٍجَی ؾبزُ یب ؾطیغ ثِ کبضثط اضائِ هییقیَز کیِ اغلیت

پؿٌس ثَزى ًظبمّبی ثبظیبثی ضایبًِای اظ هْنتطیي ًکبت زض

جؿتٍجَی آظاز اؾت ٍ اضائِ ّط زٍ ضٍـ جؿتٍجیَ (آظاز

عطاحی ایيگًَِ ًظبمّبؾت .ایي آهبض هؤیس یبفتِّبی تیچَ

ٍ کٌتطلقسُ) زض جؿتٍجَی پیكیطفتِ ٍ زض نیفحبت زیگیط

لی )1996( 2اؾت کِ زض هقبلِ ذَز ثب ػٌَاى "قبلتّبی ًوبیف

فْطؾت پیَؾتِ زض ًظط گطفتِ هیقَز ،ایي ًکتِ قبیس ثِ ذیبعط

فْطؾت ّوگبًی پیَؾتِ" آٍضزُ اؾت .ذَقجرتبًِ اذیطاً جبهؼِ

زض ًظط گطفتي ضفتبض اعالعیبثی کبضثطاى غیطحطفِای زض اؾیتفبزُ

کتبثساضی ثِ ایي هؿئلِ (تَجِ ثِػکؽ الؼولّب ٍ اٍلَیتّبی

ثیكتط اظ جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ثِ ذبعط ؾیَْلت آى ثبقیس.

کبضثطاى زض هَضز قبلتّبی عطاحی فْطؾتّبی پیَؾتِ) فؼبالًِ

ثب تَجِ ثِ آهبض شکط قسُ اپکّبی جبهؼِ پػٍّف اظ ًظیط اییي

تَجِ هیًوبیس .ثطذالف یبفتِّبی فَر «یی» زض هقبلِ ذَز ثیبى

قبذهِ ثؿیبض ضؼیف اضظیبثی هیقًَس .زض کل زؾتطؼپیصیطی

هیزاضز کِ اپکّب ثیكتط هغبثق زیسگبُ عطاحبى ؾیؿتنّب،

ثِ اًَاع هحیظّبی جؿتٍجَ زض حس ضیؼیف اؾیت ٍ تَجیِ

کتبثساضاى قجکِّبی کتبثكٌبذتی ،کتبثساضاى ذسهبت ػوَهی ٍ

ثیكتط عطاحیبى ثیِ زؾیتطؼ پیصیط ؾیبذتي هیَاضز فیَر ثیطای

کتبثساضاى ذسهبت فٌی گؿتطـ پیسا کطزُاًس ًِ ،لعٍهبً ثط هجٌبی

جؿتٍجَ ٍ ؾبیط هَاضز کِ هیَضز ًییبظ کیبضثط ٍلیی ذیبضز اظ

ًیبظّبی کبضثطاى (یی.)1999 ،3

هَضَع ایي تحقیق اؾت ضا هیعلجس.

ثح

ضاثظ کبضثط گطافیکی :زض ًیوی اظ فْطؾتّبی پیَؾتِ جبهؼِ

اهکبًبت ٍ ٍیػگیّب :قبثلیتّیب ٍ ٍیػگییّیبی پبیگیبُّیبی

تحقیق اظ آیکَىّبی جؿتٍجَ ثِنَضت ػٌبنط گطافیکی

اعالػبتی ٍ ًطمافعاضّب ٍ فْطؾتّبی کتبثربًِای ثبیس ثِگًَِای

ثطای نسٍض زؾتَض (ثب ؾطػت ٍ ؾَْلت) ثِ هَتَض

ثبقس کِ زؾتطؾی ٍ ثْطٍُضی کبضثط ضا ثِ زازُّیبی هَجیَز زض

جؿتٍجَی ًطمافعاض فطاّن قسُ اؾت ،زض ایي اپکّب هؼٌبی

پبیگبُ ثِ حساک ط ثطؾبًس .ایي ٍیػگیّب قیبهل هیَاضز هتؼیسزی

آیکَىّب هؿتقالً قبثل تكریم اؾت ٍ زض  13فْطؾت

اؾییت کییِ زض ایییي پییػٍّف قؿییوتّییبی هطثییَط ثییِ هحیییظ

کتبثربًِای ثطای ضاٌّوبیی کبضثط ،ثِذهَل کبضثطاى هجتسی

جؿتٍجَ هَضز اضظیبثی قطاض گطفت ،اظ جولِ:

ثطچؿت تَضیحی ضٍی آیکَى یب زض کٌبض آى عطاحی قسُ

عطح کلی هحیظ جؿتٍجَ :زض توبهی اپکّبی کتبثربًِای

اؾت .ایي ٍیػگیّب ًیع زض عطاحیّبی کبضثطپؿٌس اهطٍظ ثؿیبض

عطح کلی هحیظ جؿتٍجَ زاضای ؾبزگی (آیکَىّب،

هَضز تَجِ قطاضگطفتِ اؾتٍ ،لی هتأؾفبًِ زض ّوِ اپکّبی

یبززاقتّب ٍ  ،)...جصاثیت ظبّطی ٍ قبثلیت زضک اؾت،

زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی هَضز تَجِ قطاض ًگطفتِ اؾت .یکی

ؾبزگی هحیظ هَجت افعایف ؾطػت ػول کبضثط هیقَز چطا

اظ قبثلیتّبی فْطؾتّبی پیَؾتِ زض هحیظ ٍة کِ آىّب ضا اظ

کِ ؾطیغتط ٍ ضاحتتط هیتَاًس گعیٌِّب ٍ هٌَّبی هَضز ًظط ضا

فْطؾتّبی پیَؾتِ هجتٌی ثط هتي هتوبیع هیؾبظز،

ثیبثس .لصا ّسایت کبضثط زض ثیي نفحبت اپک ثْتط نَضت

اًؼغبفپصیطی آىّب زض اضائِ ٍاؾظّبی گطافیکی جصاة

هیگیطز .ؾبزگی یبززاقتّب ًیع قبثلیت زضک ضا افعایف زازُ ٍ

1

زض ًْبیت ًتیجِ فَر ضا زض ثط ذَاّس زاقت .جصاثیت ظبّطی
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ثِهٌظَض تَنیف زیساضی زؾتَضالؼولّب ًَقتبضی اؾت .اگط

تَؾظ کبضثط زاضًس .ایي آهبض ًكبى اظ ضؼف ؾیؿیتنّیب زض اییي

چِ ضای تطیي هطٍضگطّبی ٍة کِ اهطٍظُ هَضز اؾتفبزُ قطاض

ظهیٌِ اؾت.

هیگیطًس اظ عطیق ٍاؾظّبی گطافیکی ذَز ضاّجطی ٍ هطٍض

اضائِ فیلسّبی جؿتٍجَ 13 :اپک زض هحیظ جؿتٍجیَی

نفحبت ٍة ضا ثطای اؾتفبزُ کٌٌسگبى تؿْیل ًوَزُاًس ،اهب ثب

ذَز ،اًَاع فیلیسّبی ضکیَضز کتبثكیٌبذتی کیِ جؿیت ٍجیَی

ایي ٍجَز عطاحی ٍاؾظّبی گطافیکی کبضثط زض فْطؾتّبی

کلیسٍاغُای زض آى اهکبىپصیط اؾت ضا هكیرم هییکٌٌیس ،اییي

پیَؾتِ هجتٌی ثط ٍة هیتَاًس اظ ؾغحی ؾبزُ تب ثؿیبض پیچیسُ،

فیلسّب قبهل ،ػٌَاى ،پسیسآٍض ٍ  ...اؾت ،زض ایي نَضت زاهٌیِ

جصاة ،کبضثطپؿٌس ٍ کبضآهس هتفبٍت ثبقس (کَقب.)1378 ،

ٍ حسٍز جؿتٍجَ زض آى ّب هكرم هییقیَز ،لیصا هبًؼییت

ضػبیت ایي هَضز هَجت افعایف قبثلیت زضک ٍ زض ًتیجِ

جؿتٍجَ ثبال هیضٍز کیِ اییي اهیط ثبییس ثیكیتط هیَضز تَجیِ

افعایف کبضایی ؾیؿتن ثطای کبضثط هیقَز؛ ثٌبثطایي هیتَاى

عطاحبى قطاض گیطز.

گفت ًتبی ثطضؾی زض ایي ظهیٌِ قبثل قجَل اؾتّ .وچٌبىکِ زض

ػلیضغن ایٌکِ اعالعضؾبًی کبفی زض هیَضز ٍجیَز فْطؾیت

پػٍّكی کِ «پٌگ»« ،ضاهبیبُ»« ٍ ،فَ» زض ظهیٌِی اپکّب زض

هَضَػی کٌتطلقسُ کتبثربًِ زض جؿتٍجَی ؾیطػٌَاًی ثبییس

«زاًكگبُ فٌبٍضی ًبًیبًگ »1اًجبم زازًس هكرم قس کِ یکی اظ

ثطای ٍجَز لیؿت هَضَػی کٌتطلقسُ :کیبضثط نیَضت گییطز،

ًقبط قَت اپکّبی هَضز پػٍّف ضاثظ کبضثطی گطافیکی ٍ

ٍلی هتأؾفبًِ زض  3اپک اظ اپیکّیبٍ ،جیَز لیؿیت هَضیَػی

جصاة آى ٍ قبثلیت تؼبهل آى ثب ظثبى عجیؼی ثَز (پٌگ،2

ثیبىقسُ اؾت .ایي ًقم زض ثؼضیی اپیکّیب ثیِ زلییل ٍجیَز

.)2004

ًساقتي قبثلیت جؿت ٍجَی کٌتطل قسُ اؾت کِ ذَز ضیؼف

هَقؼییت کٌیًَی کیبضثط :زض تویبم اپیکّیبی کتبثربًییِای اظ

چكوگیطی ثطای ایي ؾیؿتنّب هحؿیَة هییقیَز .ثركیی اظ

ؾیؿتنّبی هَضز ثطضؾی ثطای آگبّی کبضثطاى اظ ٍضؼیت پبیگبُ

ًتییبی پییػٍّف «زضاثٌؿییتبت»ً ،یییع هؤیییس یبفتییِّییبی پییػٍّف

ٍ ؾیؿتن جؿتٍجَ زض ثبالی نفحِ جؿتٍجیًَ ،یبم پبیگیبُ

حبضطاؾت :اغلیت کیبضثطاى اظ ٍجیَز ٍاغگیبى هْیبض قیسُ زض

اعالػبتی (ًبم فْطؾت زاًكگبُ هطثَعِ) کِ هیَضز جؿیتٍجیَ

فْطؾت ،اعالػی ًساقتٌس؛ زض ًتیجِ پطؾفّبیی ثیب اؾیتفبزُ اظ

قطاض هیگیطز ضا هكرم کطزُاًس ٍ زض  18هَضز اظ آًْب ًییع ًیبم

هَضَػبت شٌّی ذَز اضائِ هییکطزًیس (زضاثٌؿیتَت.)1991 ،3

ؾیؿتن هیعثبى هطثَعِ (ًبم ًطمافعاض کتبثربًِای ثکیبض ضفتیِ) کیِ

ّیینچٌیییي زض  75زضنییس اظ اپییکّییبی زاضای جؿییتٍجییَی

هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطز ضا ًوبیبى کیطزُ اًیس .اییي هیَضز ًییع

هَضَػی کٌتطل قسُ ،فْطؾت ؾطػٌَاىّبی هَضیَػی ثیِکیبض

هیتَاًس اظ جولِ ًقبط قَت ؾیؿتنّب ثبقس ظیطا اعالع کبضثط اظ

ضفتِ تَؾظ کتبثربًِ ،ثِنَضت آًالیي قبثل ثطضؾی اؾیت ،اییي

ٍضؼیت پبیگبُ ٍ ؾیؿیتن جؿیتٍجیَ ًییع اهیطی هْین ثیطای

اهط هیتَاًس آىّب ضا زض تؼییي ٍاغُ ثطگعیسُ یب اًتربةقیسُ (زض

هطاجؼبت ثؼسی تلقی هیقَز.

نَضتیکِ اضجبع تقیبثلی ٍجیَز زاقیتِ ثبقیس) کویک کیطزُ ٍ

ؾفبضقیییؾییبظی :ؾفبضقییی کییطزى نییفحِ ًوییبیف ًیییع زض
کبضثطپؿٌس ثَزى ٍ ؾَْلت هیطٍض ٍ ثطضؾیی اعالػیبت نیفحِ

ّنچٌیي ثِ ضکَضزّبی هطتجظ ّسایت کٌس کِ هتأؾفبًِ ثِذیَثی
ضػبیت ًكسُ اؾت.

ضاثظ ثطای کبضثط اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض اؾت .ه الً پیؽ اظ

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای اظ ؾط ػٌَاىّب :یکیی اظ اهکبًیبت

اضائِ ًتبی جؿتٍجَ 20 ،زضنس اپکّب قبثلیت هحسٍز کیطزى

هییؤثط اپییکّییب زض ایجییبز جبهؼیییت ٍ هبًؼیییت هٌبؾییت زض

تؼساز ضکَضزّبی هَضز تقبضب ثیطای ًویبیف زض ّیط نیفحِ ضا

جؿتٍجَ ،قبثلیت جؿتٍجَی کلیسٍاغُای اظ ؾط ػٌَاىّیبی
هَضَػی کٌتطلقسُ اؾت کِ زقییقتیطیي ًتیبی اظ آى حبنیل
هیقیَز ،چیطا کیِ تطکیجیی اظ زٍ ضٍـ جؿیتٍجیَی آظاز ٍ
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ارزیابی هحیطهای جستوجو در فهرستهای پیوسته کتابخانههای...

کٌتطلقسُ اؾت کِ ّطکسام زاضای هكیکالت ٍ هؼیبیجی اؾیت،

لیٌکّبی فطاهتٌی :زض  11اپک اظ اپیکّیبی هیَضز ثطضؾیی،

ثِعَض ه بل زض جؿتٍجَی کٌتطلقسُ کبضثط زض هغبثقیت زازى

لیٌکّبی فطاهتٌی ؾطػٌَاىّبی هیطتجظ ثیب ضکیَضز کتبثكٌبؾیی

ٍاغگبى ذیَز ثیب ؾیؿیتن هَضیَػی ٍاغگیبى ییب فْطؾیتّیبی

ثبظیبثی قسُ زض اذتیبض کبضثط قیطاض زازُاًیس ،اییي قبثلییت ثیطای

هَضَػی زچبض هكکل اًس ٍ یب ایٌکِ زض اًتربة ٍاغُّبیكیبى اظ

یبفتي ضکَضزّبیی ثب هَضَع هكبثِ تٌْب ثب فكبض کیلس هیبٍؼ ثیط

لیؿت هَضَػی زچبض هكکل هیقًَس ،هكکل جؿیت ٍجیَی

ضٍی آى هَضَع تَؾظ کبضثط ثؿیبض هفیس اؾت ٍ اظ هْینتیطیي

کلیسٍاغُای ًیع ایي اؾت کیِ ّویِ هیساضک هیطتجظ ضا ثبظییبثی

هعایبی اپکّبی هصکَض اؾت ،چٌبىکِ زض تأییس ایي هَضز عجیق

ًویکٌس ٍ تؼساز ضکَضزّبی ًبهطتجظ ثبظیبثی قیسُ اظ هیطتجظّیب

تحقیقی کِ تَؾظ کَقب ( )1378ثط اپکّبی کتبثربًِّبی هلیی

ظیبزتطًییس ،جؿییتٍجییَی کلیییسٍاغُای اظ ؾییطػٌَاىّییب یییب

جْییبى اًجییبم قییسُ اؾییت ،اظ  20فْطؾییت ثطضؾ یی قییسُ18 ،

فْطؾت ّبی کٌتطلقسُ ثِػٌَاى ضاُحل ؾَم زض ًظط گطفتِ قسُ

کتبثربًِ هلی اظ پیًَسّبی فطاهتٌی ثطای ثطقیطاضی اضتجیبط هییبى

اؾییتٍ ،لییی هتأؾییفبًِ ػلیییضغیین اّویییت آى ّییی یییک اظ

فیلسّبی هرتلف ثب زیگط ضکَزّبی هیطتجظ زض هجوَػیِ ذیَز

فْطؾتّبی ضایبًِ ای زاًكگبُّبی ػلَم پعقکی کكَض ایي ًَع

اؾتفبزُ کطزُاًس کِ ایي اهط ًوبیبًگط تَجِ آىّب ثًِظبم فطاهتٌیی

جؿتٍجَ ضا ثطای کبضثط فطاّن ًکطزُاًیس کیِ گَییبی ضیؼف

ثِ ػٌَاى اثیعاضی ثیطای ثبظییبثی اعالػیبت هیطتجظ زض فْطؾیت

اپکّب زض اضائِ ذسهبت هؤثط ٍ ثْتط اؾت.

اؾت .کبضثطز زیگط اؾتفبزُ اظ لیٌکّبی فطاهتٌی هَضَػبت ایي

جؿیییتٍجیییَ اظ عطییییق قیییوبضُ ضزًُ :یییَع زیگیییطی اظ

اؾت کِ کیبضثط ضا ثیِ انیغالحبت زقییقتیط ٍ ثْتیط ضاٌّویبیی

جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ ثِ ًبم جؿتٍجیَ اظ عطییق

هیکٌس ،چِثؿب کِ کبضثط زض هَاجِْ ثب ایي انغالحبت ثیِعیَض

قوبضُ ضزُ ًیع زض  14هَضز اظ اپکّب فطاّنقسُ اؾت کِ ثیكیتط

کل انغالح هَضز ًظط ذَز ٍ حتی ًیبظ هَضَػی ذَز ضا تیییط

هطثَط ثِ کبضثطاى حطفیِای ٍ هجیطة اؾیت .جؿیتٍجیَ ثیط

زّس .زض ؾطػٌَاى ّبی هَضَػی ،ثسیي ػلت کِ ًقبط زؾیتیبثی

اؾبؼ ضزُ هسضک هؼبزل حطکت زض هیبى قفؿِّیبی کتبثربًیِ ٍ

ظیبز ثبقس ٍ اؾیتفبزُ کٌٌیسُ ثتَاًیس ثیب اؾیتفبزُ اظ قیکلّیب ییب

هساضک هطاکع اؾٌبز اؾت ٍ کبضثط ثب حطکیت آظاز ذیَز زض اییي

هؼبزلّبی هرتلف یک ٍاغُ یب ػجبضت ثِ ٍاغُ هطج ٍ پصیطفتِ

ًَع ثطگِزاى ضایبًِای هییتَاًیس زض کتبثربًیِ قیسم ثعًیس ،ظییطا

قسُ ؾطػٌَاىّبی هَضیَػی زؾیت یبثیس ،هؼویَالً اضجبػیبت

کتبةّب هتٌبظط ثب چییٌف ذیَز زض ثطگیِزاى زض ًظیبم ضایبًیِای

هرتلفی زض ًظط گطفتِ هیقَزٍ ،لی هتأؾفبًِ زض جؿیتٍجیَی

چیٌف قسُاًس .ایي اهط ثٍِیػُ ثطای کتبثربًِّیب ٍ هطاکیعی کیِ

ؾییطػٌَاى هَضییَػی تٌْییب زض  1فْطؾییت پیَؾییتِ ،تؿییْیالت

ثب هرعى ثؿتِ کبض هیکٌٌس هیتَاًس کوک قبیبًی ثِ کبضثط اضائیِ

ؾبذتبض اضجبػی ثِنَضت لیٌکّبی فطاهتٌی ثِنیَضت اضجیبع

زّییس ٍ ػو یالً هعایییبی ؾیؿییتن ثییبظ ضا ثییب حییصف هؼبیییت آى

ثِانغالح ثْتط فطاّن قسُ اؾت ٍ تٌْیب زض ییک اپیک اضجیبع

قجیِؾبظی ًوبیس (هؤشى .)1378 ،هعییت هْین جؿیتٍجیَ ثیب

"ًگبُ کٌیس" زض ٌّگبهیکیِ ؾیطػٌَاى غییط نیحی ٍاضز قیسُ،

قوبضُ ضزُثٌسی ایي اؾت کِ ثِ کبضثط اجبظُ هیزّس قوبضُّبی

کبضثط ضا ثِ ؾطػٌَاى نحی لیٌیک هییکٌیس ٍ زض ّیی ییک اظ

هجبٍض ضا ًیع هطٍض کٌس ٍ آثبض هطتجظ ضا پیسا کٌس کِ ایي هكبثِ ثب

اپکّب تؿْیالت ّبیپط لیٌکی ثطای ثطضؾی انغالح ٍاضز قیسُ،

هطٍض قفؿِّب اؾت ،اهب یک هكکل زض جؿیتٍجیَ ثیب قیوبضُ

تَؾظ کبضثط ثب انغالح ػبمتط ،ذبلتط ٍ هطتجظ ٍجیَز ًیساضز

ضزُثٌسی ایي اؾت کِ فقظ یک قیوبضُ ضزُثٌیسی ثیِ ییک اثیط

تب انغالح ثْتط ضا ثطگعیٌس.

اذتهبل زازُ هیقَز ،حتی اگیط آى اثیط قیبهل ثییف اظ ییک

فٌَى ثطجؿتِؾبظی ٍ ٍضؼیت هیسضک ثبظییبثی قیسُ :ثیطای

هَضَع ثبقس .ثِّطحبل ٍجَز چٌیي اهکبًی اظ ًكبًِّبی قیَت

تكریم ٍ هكبّسُ ثْتط ٍ تَجِ ثیكتط ثِ اعالػبت هْن پؽ اظ

اپک اؾت.

اضائییِ ًتییبی تَؾییظ ًییطمافییعاض زض جؿییتٍجییَی هَضییَػی
کلیسٍاغُای ،زض  7اپک اظ اپکّبی هَضز ثطضؾی ،انغالحبت ٍ
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ػجبضات هَضز جؿتٍجَ ثٍِؾیلِ کبضثط زض ضکَضز ثبظیبثی قیسُ

هَاضزی کِ ثبیس حتوبً هیَضز تَجیِ قیطاض گییطز اییي اؾیت کیِ

ثطای تؼییي اضتجبط ضکَضز ثبظیبثی قسُ ثب ًیبظ هَضَػی اظ عطیق

اذتهبضات زض اعالػبت ضاٌّوب ثِ کبض گطفتِ ًكَزً ،تبی ثیبًگط

اظ فٌَى ثطجؿتِؾبظی ه ل تییییط فًَیت ییب ضًیگ ثطجؿیتِ ییب

ایي اؾت کِ تٌْب زض  10فْطؾت اظ اییي فْطؾیتّیب اییي اهیط

هكرم جلَُ زازُ هیقَز ،لصا اپکّب اظ لحیبػ اییي قبذهیِ

هَضز هالحظِ قطاض گطفتِ ٍ اظ ثِ کبضگیطی اذتهیبضات اجتٌیبة

ًیع ضؼیف اضظیبثی هیقًَس .ثطای ؾَْلت زؾتطؾی ثِ هیسضک

قسُ اؾت.

ثبظیبثی قسُ تَؾظ کبضثط زض  19هَضز اظ اپکّب اعالػبت هحل

ثطای اًجبم جؿیتٍجیَ چیِ کلییسٍاغُای ٍ چیِ ؾیطػٌَاى

ٍ هَجَزی ٍ ٍضؼیت اهبًت هسضک هَضز ًظط ،زض ًوبیف کبهل

هَضَػی ٍجَز زؾیتَضالؼول ّیبی کلیی جؿیتٍجیَ زض ّیط

ضکَضزّب عطاحی قسُ اؾت .ثِ لحیبػ اّوییت قیبذم ،آهیبض

ؾیغحی (چییِ کیبضثطاى هجتییسی ،چیِ کییبضثطاى حطفیِای ٍ چییِ

 100زضنس هَضز اًتظبض ثَز چطا کِ یبفتي اعالػبت کتبثكٌبذتی

کتبثساضاى) ضطٍضی اؾت .ثسیْی اؾت کِ ٍجَز چٌیي گعیٌِای

هسضک ثسٍى اهکبى زؾتطؾی ثِ آى اغلیت چٌیساى هفییس فبییسُ

زض اپکّب الظم ٍ ضطٍضی ثَزُ ٍ ثبیس اعالػبت کبفی ٍ ٍافی ضا
زض اذتیبض کبضثطاى قطاض زّس تب کیبضثطاى ثیِهحی

ًرَاّس ثَز.

ثطذیَضز ثیب

زض کل ٍیػگییّیب ٍ قبثلییتّیبی زض ًظیط گطفتیِ قیسُ زض

کَچکتطیي هكکل ثِ ایي قؿیوت هطاجؼیِ ًویَزُ ٍ ًیبظّیبی

عطاحی هحیظ ػویَهی جؿیتٍجیَ ٍ هحییظ جؿیتٍجیَی

ذَز ضا ثطعطف کٌٌس .اعالػبت زضٍى لیٌیک ضاٌّویب هییتَاًیس

کلیسٍاغُای زض ؾغ ًؿجتبً هغلَثی قطاض زاضزٍ .لی کوتط تَجْی

هؼطفییی کلییی اپییک ،چگییًَگی اؾییتفبزُ اظ آى ،ثیییبى ضاُّییبی

ثِ هحیظ جؿتٍجَی کٌتطلقیسُ اظ لحیبػ تؼجییِ اهکبًیبت ٍ

جؿتٍجَ ،چگًَگی اؾتفبزُ اظ ػولگطّبی ثؿظ ٍ تَؾیؼِ ییب

قبثلیتّبی ٍیػُ قسُ اؾت.

هحسٍز کطزى جؿتٍجَ ٍ  ...ضا زض ثطزاقتِ ثبقس .لیٌک ضاٌّوب

اضائِ زؾتَضالؼولّب ٍ ضاٌّویب :یکیی اظ هیَاضز ضیطٍضی زض

ثبیس کبضثط ضا قسمثِقسم زض توبهی هطاحل یبضی کٌسً .تبی ًكیبى

فْطؾتّیبی کتبثربًیِای لیٌیک ضاٌّویب 1اؾیت کیِ ثیِ کیبضثط

هیزّس کِ ثطای جؿیتٍجیَی کلییسٍاغُای ٍ جؿیتٍجیَی

اعالػبت کلی زضثبضُ اپک ٍ عطظ اؾتفبزُ اظ آى ثییبى هییکٌیس.

ؾییطػٌَاى هَضییَػیّ ،ییی یییک اظ اپییکّییب حییبٍی ایییي

ًتبی تحقیق حبکی اظ ایي اؾیت کیِ زض  11هیَضز اظ اپیکّیب،

زؾتَضالؼولّب ًیؿتٌس.

زؾتطؾی ثِ لیٌک ضاٌّوب اظ ّط نفحِای ثطای کوک ثیِ کیبضثط

زض زؾتَضالؼولّبی جؿتٍجَ ثبیس ػالٍُ ثط ضٍـ ػول ٍ

زض توبم هطاحل جؿتٍجَ اهکبىپصیط اؾت ،گطچِ اییي ًتیجیِ

هْیییبضتّیییبی فیییي ،چگیییًَگی ٍ ضٍی ییییک زضذَاؾیییت

چٌساى هٌفی ًیؿت ٍلی آهَظـ ٍ ضاٌّوبیی ثِ کیبضثط زض تویبم

جؿتٍجَیی ،هْبضتّبی شٌّی ٍ هفَْهی جؿتٍجیَ یؼٌیی

هطاحل جؿتٍجَ ثبیس زض ًظط گطفتِ قیَز ٍ زض عطاحیی ثقییِ

تكییریم انییغالحبت کلیییسی زض ؾییؤال (زض جؿییتٍجییَی

اپکّب ًیع هَضز تَجِ ثیكتط قطاض گیطز ،چطا کِ هْنتطیي اهط زض

کلیسٍاغُای) ٍ تطجوِ انغالحبت هسًظط کبضثط ثِ انیغالحبت

کبض ثب اپکّب چگًَگی کبض ثب آىّب ٍ زضیبفیت اعالػیبت اظ آى

هَجَز زض فْطؾت کٌتیطلقیسُ هَضیَػی (زض جؿیتٍجیَی

اؾت ٍ ایجبة هیکٌس کِ کبضثطاى ثیطای اؾیتفبزُ اظ اپیکّیب اظ

ؾطػٌَاى هَضَػی) هَضز تَجِ عطاحبى قطاض گیطز ،آهبض ًباهییس

قؿوتّبی هرتلف ٍ چگًَگی زؾتطؾی ثیِ آى آگیبّی کبهیل

کٌٌسُای زض ایي هَضز عجق ًتبی ثِ زؾت آهس ،زض جؿتٍجَی

کؿت کٌٌس ٍ ایي ًیبظ ثیب ٍجیَز لیٌیک ضاٌّویب زض ًیطمافعاضّیب

کلیسٍاغُای تٌْیب زض  1هیَضز اظ فْطؾیتّیبی پیَؾیتِ حیبٍی

ثطعطف هیگطززّ .ینچٌییي اعالػیبت ضاٌّویب ثیطای کیبضثطاى

آهَظـ ایي ًَع هْبضت اًیس ٍ زض جؿیتٍجیَی کٌتیطل قیسُ

ثِذهَل کبضثطاى هجتسی ٍ هَقت ثبیس ثِزٍض اظ ّطگًَِ اثْیبم

ّی کسام اظ اپکّب اضائِ زٌّسُ ایي آهیَظـ ًجَزًیسً .جیَز اییي

ثبقس ٍ ثِعَض ٍاض ٍ ضٍقي ٍ قبثلزضک ثییبى قیَز ،یکیی اظ

زؾتَضالؼولّب ًیع اظ ضؼفّیبی انیلی اپیکّیبی جبهؼیِ زض
ّسایت کبضثط اؾت چطاکِ "کبضثطاى زض هغبثقیتزازى ٍاغُّیبی

1
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جؿتٍجَی ذیَز ثیب ٍاغُّیبی ثیِکیبض ضفتیِ زض فْطؾیت ثیب
زقَاضی ضٍثِضٍ ّؿتٌس" (پَ ٍ کٍَْ.)2005 ،

پیكٌْبزی ذَز ضا ًوبیف زٌّس .ضاٌّوب هیتَاًس ثب افیعٍزى ییک
یب چٌس ٍاغُ ثِ ػجبضت اٍلیِ جؿتٍجَ ثبػ

قیَز کیِ کیبضثط

زض هَاضزی کِ ًتبی ثبظیبثی هحسٍز اؾت ،هوکي اؾت ًییبظ

ثتَاًس ًیبظّبی اعالػبتی ذَز ضا اظ عطیق ایي ٍاغُّیبی کوکیی

اعالػبتی کبضثط ثٍِؾیلِ تؼساز ضکَضز هحسٍز ثطعطف ًكَز ،زض

ثِ قکل ثْتیطی ثییبى کٌیس .ثؿیظ جؿیتٍجیَ ثیب اؾیتفبزُ اظ

ًتیجِ اگط زض چٌیي هَاضزی ثِ کبضثط پیكٌْبزّب ٍ ضاٌّوبییّبیی

ٍاغُّبی ػوَهی کِ ّوطاُ کلیِ ٍاغُّبی هَضیَػی زض هٌیبثغ ٍ

ثیییطای ثْجیییَز جؿیییتٍجیییَ اضائیییِ قیییَز ،کیییبضثط ًتیییبی

هتَى ظبّط هیقًَس هیتَاًس هَجت افعایف هیعاى زقت ٍ ضثظ

ضضبیتثرف تطی ذَاّس گطفت" ،گبّی تطکیت هفبّین ثبػی

زض ًتبی ثبظیبثی زض اپکّب قَز .ثِػٌَاى ًوًَِ اظ کَتیبُؾیبظی

هیقَز کِ ًتبی کوی اضائِ زّیس زض ًتیجیِ ثبییس ثیِ کینتیطیي

اًتْبی ٍاغُّب اؾتفبزُ کطز؛ کَتبُؾبظی اًتْیبی ٍاغُّیبی هیَضز

هفَْم ثؿٌسُ کطزُ یب ایٌکِ هحسٍزُ کلویبت کلییسی ضا تَؾیؼِ

جؿتٍجَ یکی اظ ضٍـّبیی اؾت کِ ثطای گؿتطزُتیط کیطزى

زاز .گبّی ًیع ػکؽ ایي حبلت پیف هیآیس ٍ اضجبػبت ظیبزی

جؿتٍجَ هَضز اؾیتفبزُ قیطاض هییگییطز ،اظ اییي ضٍـ ثیطای

ثبظیبثی هیقَز ،زض ایي نَضت ثبیس هحسٍزُ کلوبت کلییسی ضا

هسًظط قطاض زازى نَضتّبی جوغ ٍ هفطز ٍاغُّب یب ٍاغُّیبیی

تٌییگتییط ٍ اذییمتییط یییب ایٌکییِ ثییِ ًحییَی زیگییط اظ آىّییب

کِ زض ثرف پبیبًی هتفبٍت ّؿتٌس ،اؾتفبزُ هیقیَز (زاٍضپٌیبُ،

کبؾت"(زاٍضپٌبُ .)1385 ،عجق ًتبی ثِزؾتآهسُّ ،یی ییک اظ

 .)1385ضٍـ زیگییط ثییطای فطهییَلثٌییسی ٍ تطکیییت ٍاغُّییب ٍ

اپکّبی جبهؼِ هَضز پػٍّف زض جؿتٍجیَی کلییسٍاغُای ٍ

افییعایف زقییت ًتییبی ثبظیییبثی اؾییتفبزُ اظ ػولگطّییبی ثییَلی ٍ

زض جؿتٍجیَی کلییسٍاغُای اظ ؾیطػٌَاى هَضیَػی زض اییي

ّنجَاضی اؾت کِ ثبیس زض لیٌک ضاٌّوب ثِعیَض کبهیل تَضیی

قطایظ پیكٌْبزّبیی ثِ کبضثط اضائِ ًسازُاًس.

زازُقسُ ٍ کبضثط ضا ثِ عطظ ٍ چگًَگی اؾتفبزُ اظ آى زض اپکّب

جؿت ٍجَی هَضیَػی یکیی اظ ضاُّیبی جؿیتٍجیَ زض

ضاٌّوبیی کٌس.

فْطؾتّب ٍ پبیگبُّبی اعالػبتی اؾت .ایي قیَُ جؿتٍجَ ثب

زض جبهؼِ هَضزتحقیق 1 ،اپک اظ اپکّبی زاًكگبُّبی ػلَم

هؿییبئلی ّوییطاُ اؾییت کییِ ثبظیییبثی هٌییبثغ هییَضز ًیییبظ کییبضثط

پعقکی کكَض ،ثِ اضائِ پیكٌْبزّبیی ثطای ثْجَز جؿتٍجیَ زض

(اؾییتفبزُکٌٌییسُ) ضا ثییب هكییکالتی ضٍثییِضٍ هیییؾییبظز .ؾییبثقِ

جؿییتٍجییَّییبی کلیییسٍاغُای ثیییًتیجییِ هیییپییطزاظز .زض

جؿتٍجَّب ًكبى هیزّس کِ تؼساز ثبظیبثیّیبی ًیبهغلَة زض

جؿتٍجَی هَضَػی کٌتیطل قیسُ ًیبهَفق زض ّیی ییک اظ

جؿیتٍجییَی هَضیَػی ثیییف اظ جؿیتٍجَّییبی ػٌییَاى ٍ

فْطؾتّبی پیَؾتِ ثطای ثْجَز جؿتٍجَ ضاٌّوب اضائیِ ًكیسُ

پسیسآٍض اؾت (قبپَضی .)1379 ،ثِ زالیل هرتلف هوکي اؾت

اؾتّ .نچٌیي زض جؿتجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق زض ّیی ییک

جؿتٍجَی کبضثط ثب قکؿت هَاجِ قسُ ٍ ّی گًَِ ضکَضزی

اظ اپکّب پیكٌْبزّبی هرتلفی ضا ثطای انیالح جؿیت ٍجیَی

ثبظیبثی ًكَز ،ایي زالیل هیتَاًس قبهل؛ ًجَزى ضکَضزی هغیبثق

ثیًتیجِ اٍلییِ اضائیِ ًوییکٌیس ٍ زض جؿیتٍجیَی ؾیطػٌَاى

ثب ذظ جؿتٍجَ ،ذبل کطزى ثیفاظحس جؿتٍجَ ،ضؼیف

هَضَػی ثیًتیجِ تٌْب زض  1اپک ،هكبٍضُ ثب فْطؾت هَضَػی

ثَزى کبضثط اظ ًظط هْبضتّبی جؿتٍجَ ٍ  ...ثبقس ،ثطای حل

کٌتطل قسُ کتبثربًِ ثطای اًتربة انیغالح هٌبؾیت ثیِ کیبضثط

ایي هكکالت ،اپکّب ثبیس ثِگًَِای عطاحی قَز کیِ ثؿیتِ ثیِ

اضائِ هیقَز" ،اغلت کبضثطاى ثِ آهیَظـ چگیًَگی اؾیتفبزُ اظ

ًَع جؿتٍجَ ٍ زلیل قکؿت جؿتٍجَ ضاٌّوبییّیبیی ثیِ

فْطؾییت توبیییل ًكییبى زازُاًییس" (قییبپَضی .)1379 ،پیكییٌْبز

کبضثط اضائِ کٌس .ضاٌّوب ثبییس کیبضثط ضا ضاٌّویبیی کٌیس تیب اًیَاع

جبیگعیي کطزى انغالحبت جؿتٍجَ ثب هتیطازفّیب زض ّیی

هرتلییف ٍاغُ ضا جؿییتٍجییَ کٌییس ،ثطذییی اظ هَتَضّییبی

یک اظ اپکّب زض جؿتٍجیَی کلییسٍاغُای ٍ جؿیتٍجیَی

جؿتٍجَ ایي اهکبى ضا زاضًس کِ اهالی کلوِ هَضز جؿتٍجَ

هَضَػی کٌتطل قسُ زیسُ ًویقَز ٍ ّی کسام اظ آى ّب قبثلیت

ضا ثطضؾی ًوَزُ ٍ زض نَضت پیسا ًكسى ٍاغٍُ ،اغُای ثب اهالی

اضائِ هتطازفّب ثِ کبضثط ضا ٍجَز ًساضز .زض ّی یک اظ فْطؾت

00
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پیَؾتِ کتبثربًِای ًِ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ثییًتیجیِ ٍ

هترهییم ضاٌّوییبیی ًویییکٌییس .زض  3هییَضز اظ اپییکّییب زض

ًِ زض جؿتٍجَی ؾط ػٌَاى هَضیَػی ًیبهَفق ،ثیِکیبضگیطی

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ٍ  2هَضز اظ اپکّب زض جؿتٍجیَی

انغالحبت ػبمتط اظ کلیسٍاغُّب ٍ انغالحبت اٍلیِ ضا پیكٌْبز

ؾطػٌَاًی ،ثطای ثْجَز جؿتٍجَی ًبهَفق پیكٌْبز ٍضٍز ییک

ًویکٌٌس ٍ ّیی کیسام اظ آىّیب ثیطای ؾیَْلت اؾیتفبزُ کیبضثط

جؿت ٍجَی جسیس ییب اًتریبة ییک ػولگیط جؿیتٍجیَی

انغالحبت ػبمتط ضا اضائیِ ًوییکٌیس .اییي ًکتیِ ًییع یکیی اظ

هتفبٍت ضا هیزّسّ .ی کسام اظ فْطؾتّب قبثلیت آًبلیع ٍ اضائِ

ضؼفّبی ایي ؾیؿتنّبؾت چطاکیِ عجیق هقبلیِ پیَ ٍ کْیٍَ

ضاُکبضّبی هٌبؾت ثْجَز جؿتٍجَ هتٌبؾت ثب ؾیغ هْیبضت،

( )2005کبضثطاى زض تؼییي ٍاغُّبیی کِ ػبمتیط ییب ذیبلتیط اظ

زاًف ٍ ٍیػگیّبی کبضثطاى ًساضز .عجق گفتِّبی قجل ایي ًکتیِ

هَضَع آى ّبؾت هكکل زاضًس ٍ کبضثطاى چگًَگی ػیبمکیطزى

اظ ایي لحبػ هْن اؾت کِ کبضثطاى فْطؾتّبی ضایبًِای اظ ًظط

جؿتٍجَ ضا ًویزاًٌس.

پیكیٌِ ،ؾي ،ػالیق هَضیَػی ،ؾیَاز کیبهپیَتطی ٍ اعالػیبتی

زض ّی یک اظ فْطؾت پیَؾتِ زض جؿتٍجَی کلیسٍاغُای

تفبٍت ظیبزی زاضًس .ثٌبثطایي فْطؾتّبی ضایبًیِای ثبییس ثیطای

ثی ًتیجِ پیكٌْبزّبیی جْت ثطضؾی ٍ انیالح اقیتجبّبت فٌیی

عیف ٍؾیؼی اظ کبضثطاًی کِ اعالػبت کوی زض هَضز فْطؾتّب

هَجَز اضائِ ًوییزّیس ٍ  2هیَضز اظ آى ّیب زض جؿیتٍجیَی

ٍ تجطثِ اًسکی زض کبض ثب کبهپیَتط زاضًس تب کتبثیساضاى ثیب تجطثیِ

کٌتییطلقییسُ ًییبهَفق پیكییٌْبزّبیی جْییت ثطضؾییی ٍ انییالح

یک پبیگبُ جؿتٍجَی پیَؾتِ ٍ کؿبًی کیِ ثیِ ؾیؿیتوی ثیب

اقتجبّبت فٌی هَجَز زض ذظ جؿیتٍجیَ ه یل اهیال ،حبلیت

قبثلیتّبی جؿتٍجَی قسضتوٌس ًیبظ زاضًس ،عطاحی قًَس.

حطٍف ،کبضثطز نحی زکوِّب ٍ  ...اضائِ هیزّیس .اییي اهکیبى

زض کل ّط چٌس هَجَزیت ضاٌّوب زض حس هغلَة اؾتٍ ،لی

ثبیس زض توبم فْطؾتّبی ضایبًِای هَضز تَجِ قطاض گیطز ثِ ایي

کیفییت اعالػییبت اضائییِ قییسُ زض ضاٌّوییبییّییب ٍ پیكییٌْبزّب ٍ

ذبعط کِ "ذغبّبی ّجی ٍ تبیپ قبیغتطیي اقتجبّبت ّؿیتٌس.

زؾتَضالؼولّب زض ّوِ هحیظّیبی جؿیتٍجیَ ،ثیِذهیَل

کوک ثِ کبضثط زض کبّف اقتجبّبت ّجی ٍ تیبیپی ٍ ضاٌّویبیی

جؿتٍجَی کٌتطلقسُ زض حس هغلَة ًیؿت ٍ زض ّیط کیسام

ٍی ثِ ٍاغُّبی هیطتجظ هوکیي اؾیت ثیِ ثبظییبثی هیساضکی ثیب

اظ هَاضز اعالػبت فقظ ثِ اقیبضُای کَتیبُ ٍ پبییِ ثؿیٌسُ قیسُ

اعالػبت هفیس هٌجیط قیَز" (پیَ ٍ کْیٍَ .)2005 ،اضائیِ ییک

اؾت؛ زضًتیجِ هوکي اؾت کبضثط کبهالً تَجییِ ًكیَز .ثٌیبثطایي

فْطؾت هَضَػی الفجبیی زض هجبٍض جؿتٍجَ ثطای کوک ثیِ

عجق آهبض هصکَض ،ایي قؿوت اظ اپکّیب زقیت ٍ کیبض ثیكیتطی

کبضثط زض اًتربة کلییسٍاغُ ذیَز اظ ضاُکبضّیبیی اؾیت کیِ زض

هیعلجس ٍ هترههیي ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَجِ زاقیتِ ثبقیٌس کیِ

جؿتٍجَی کلیسٍاغُای ًبهَفق ٍ زض جؿتٍجَی هَضیَػی

ّییسایت کییبضثطاى ثییطای یییبفتي اعالػییبت کوتییط اظ قییطاض زازى

کٌتطلقسُ ثیًتیجِ تٌْب زض  2اپک زیسُ هیقَز .قیبیس اییي ثیِ

اعالػبت زض اذتیبض آىّب ًیؿت .اضائِ آهیَظـّیبی الظم حییي

ذبعط ضفتبضیبثی کبضثطاى ثبقس کِ زض ًتبی تحقیق زضاثٌؿتبت ًیع

ثبظیبثی اعالػبت ثبػ

هیقَز کِ ّین هترههییي ثیِ ّیسف

ثِ آى اقبضُقسُ اؾت ،کِ کبضثطاى اؾتفبزُ اظ تطتییت الفجیبیی ضا

ذَز یؼٌی اضائِ اعالػبت زؾت یبثٌس ٍ ّین کیبضثطاى ثتَاًٌیس اظ

زض ؾطػٌَاىّبی هَضَػی ؾیؿتن ثطای پبؾد ثیِ پطؾیفّیبی

ایي اهکبًبت ثْطُ کبفی کؿت کٌٌس.

هَضَػی تكریم ًویزازًس (زضاثٌؿتَت.)1991 ،
گطچِ کتبثساضاى هیتَاًٌیس ذیَز ضاٌّویبی هیؤثطی زض اضائیِ
اعالػبت ثبقٌس ٍ کیبضثطاى ضا زض کؿیت اعالػیبت هیَضز ًییبظ

عجق ًتبی تحقیق ثطای ثْجیَز ٍضیؼیت هَجیَز اپیکّیبی
جبهؼِ تحقیق ایي پیكٌْبزّب اضائِ هیگطزز:
-

ثب تَجِ ثِ ایٌکیِ ثؼضیی اظ کتبثربًیِّیب زاضای اپیک

ّسایت ٍ یبضی کٌٌسٍ ،لی ّی کیسام اظ فْطؾیتّیبی پیَؾیتِ

ثَزًییس؛ ٍلییی ثییِ ذییبعط ًقییم زض ظیطؾییبذتّییب،

کتبثربًیییِّیییبی زاًكیییگبُّیییبی ػلیییَم پعقیییکی کكیییَض زض

پكتیجبًیّب ٍ اهکبًبت ؾرتافعاضی قَی ثیب ذغیب زض

جؿتٍجَّبی ثیًتیجِ کبضثط ضا ثیِ کویک گیطفتي اظ کتبثیساض

جؿتٍجَ هَاجِ هیقسًس ٍ ػوالً اظ جبهؼِ تحقییق
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-

-

حصف هیگطزیسًس ،پیكٌْبز هیقَز کِ ثطًبهیِ ضییعاى

کبضثطاى ثِذهَل زاًكجَیبى جسیسالَضٍز نیَضت

ٍ عطاحبى تَجِ ثیكتطی ثِ ایي ًکتِ زاقتِ ثبقیٌس تیب

پییصیطز ،ثییِعییَضیکییِ کییبضثطاى ثییب اًییَاع ضٍـّییبی

اظ ثِ ّسض ضفتي ؾبیط ّعیٌِّبی ههیطٍفِ جلیَگیطی

جؿتٍجَ ٍ قبثلیتّب ٍ هحیسٍزیتّیبی ّیط ییک

گطزز؛

ثِعَض کبهل آقٌب قًَس؛

پیكٌْبز هیقیَز ثطًبهیِ ضییعاى ًظیبمّیبی ضایبًیِای
کتبثربًِای ثب تَجِ ثِ ضفتبضّبی اعالعییبثی کیبضثطاى

کتبثربًِّبی هطکعی ٍ زاًكیکسُای کیبضثطاًی کیِ زض

کتبثربًِّب ٍ ثب تَجِ ثِ ترهم ٍ هْیبضت کیبضثطاى

اؾتفبزُ اظ فْطؾتّبی پیَؾتِ ثب هكکل هَاجِاًیس ضا

اًَاع کتبثربًِ ،هتٌبؾت ثب هْبضت ٍ ضفتبض کبضثطاى ّیط

ثطای یبضی ضؾبًی ،اظ عطیق ًهت تبثلَی "اظ کتبثیساض

کتبثربًِ ایي ًظبمّب ضا عطاحی کٌٌس؛ ثِ ػجبضت زیگیط

ثپطؼ" ٍ ؾبیط اثعاضّب ثِ ؾوت ذیَز ّیسایت کٌٌیس،

تَلیس ثط اؾبؼ ؾیؿتنّبی هجتٌی ثط زاًف ثبقس؛

ایي ضاُکبض ّن ثِنیَضت حضیَضی کیبضثط ٍ ّین ثیب

ّنچٌیي ثطًبهِ ضیعاى ٍ عطاحبى ثطای ّسایت کبضثطاى

اؾتفبزُ اظ اضتجبط آًالییي کیبضثط ثیب کتبثیساضاى هطجیغ

تؿْیالتی اظ جولِ تقَیت ضاٌّوبی اپک ،فطاّنکطزى

قبثلاجطاؾت؛

اهکبى ثبظذَضز ٍ اهکبى پبالیف پطؾف ٍ اظ ایي قجیل

زض ضاؾتبی ایي تحقیق ٍ ثطای اضتقبء کیفیت اپکّب ٍ زیگط

ضا ثب ثِکیبضگیطی فیيآٍضیّیبی جسییس ًیطمافیعاضی،

ًییطمافعاضّییبی کتبثربًییِای تحقیقییبت ظیییبزی تَؾییظ

هكبثِ آًچِ زض هَتَضّبی جؿیتٍجَّیبی پیكیطفتِ

پػٍّكگطاى هیتَاًس اًجبم پصیطز ،اظ جولِ:

ٍجَز زاضز ،هسًظط قطاض زٌّس؛
-

-

عطاحبى ًطمافعاضّبی کتبثربًِای اؾتبًساضزّبی جْبًی
الظم ثطای عطاحی پبیگبُّبی اعالػبتی تحیت ٍة ضا

کتبثربًِّبی ػوَهی ٍ غیطُ؛
-

ؾییطیغ ٍ آؾییبى ٍ هحیییظّییبی ضاثییظ هفیییستط ٍ
کبضثطهساضتط ثکبض گیطًس؛

کتبثربًِّبی ػوَهی ٍ غیطُ؛

ثب تَجِ ثِ هعایبی جؿتٍجَی هَضَػی کٌتطلقسُ
پیكٌْبز هیقَز ثطًبهِضیعاى تَجِ ثیكیتطی ثیِ اضائیِ

-

گطفتِقسُ ثیطای آى ٍ قبذهیِّیبیی چیَى زضذیت

-

ثطٍقَض ،ثطگعاضی کبضگیبُّیبی تیَجیْی ٍ  ...ثیطای

اضظیبثی هحیظّبی جؿت ٍجَی پبیگبُّبی اعالػبتی
پیَؾتِ زاذلی ٍ ذبضجی؛

-

ضاٌّوبیی ًتیجِ ثرف کبضثط زض جؿتٍجیَ هؼغیَف
زاضًس ،ایي اهط هیتَاًیس اظ عطییق تْییِ زؾیت ًبهیِ،

اضظیبثی قیَُ ٍ فطایٌس جؿتٍجَ ثیِعیَض جیبهغ زض
فْطؾتّبی پیَؾتِ ٍ ًطمافعاضّبی کتبثربًِای؛

آى هغلغ ٍ آقٌب ؾبظًس؛
هییسیطاى کتبثربًییِّییب تَجییِ ثیكییتطی ثییِ ّییسایت ٍ

ثطضؾی هْبضت کبضثطاى زض جؿتٍجَی هَضَػی اظ
فْطؾتّبی پیَؾتِ ٍ ًطمافعاضّبی کتبثربًِای؛

هَضَػی ٍ غییطُ زاقیتِ ثبقیٌسّ ،ینچٌییي هیسیطاى
کتبثربًِّب ٍ کتبثساضاى ،کبضثطاى ضا اظ کبضثطز ٍ هعایبی

ثطضؾییی زیییسگبُ کییبضثطاى زض هییَضز هحیییظّییبی
جؿتٍجَ زض فْطؾتّبی پیَؾتِ کتبثربًِّب؛

ایییي ًییَع جؿییتٍجییَ ثییب اؾییتبًساضزّبی زض ًظییط

02

اضظیبثی هحیظّیبی جؿیتٍجیَ زض ًیطمافیعاض (غییط
پیَؾییتِ) کتبثربًییِّییبی زاًكییگبّی زیگییط ٍ یییب

ٍ ًیع جؿت ٍجَی آظاز اظ ؾطػٌَاىّبی کٌتطلقیسُ،

-

اضظیبثی هحییظّیبی جؿیت ٍجیَ زض فْطؾیتّیبی
پیَؾییتِ کتبثربًیییِّیییبی زاًكییگبّی زیگیییط ٍ ییییب

ثطای اضائِ قبثلییتّیب ٍ اهکبًیبت هفییس زض زؾتطؾیی

-

-

ّیینچٌیییي پیكییٌْبز هیییقییَز کتبثییساضاى هطجییغ

ثطضؾییی آقییٌبیی ٍ اؾییتفبزُ کییبضثطاى اظ پبیگییبُّییبی
اعالػبتی پیَؾتِ زاذلی ٍ ذبضجی؛

-

ثطضؾی تغجیقی اپکّبی زاذلی ٍ ذبضجی اظ لحبػ
هحیظّبی جؿتٍجَ.
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ؾی .پَ زًی ؾی؛ فطاؼ جی کٍَْ ک .)1384( .جؿتٍجَی

اپکّبی هجتٌی ثط ٍة :تحلیل چٌس هتییطُی هَضز اؾتفبزُ زض

هَضَػی زض فْطؾتّبی ضایبًِای (اپک)( .تطجوِ هؼهَهِ

فْطؾتّبی آهطیکبی التیي( .هتطجن نَلتی هبؾَلِ ضاهیي).

جؼفطی) .فهلٌبهِ کتبثساضی ٍ اعالعضؾبًی.162-133 ،)4(32 ،

فهلٌبهِ کتبثساضی ٍ اعالع ضؾبًی.132-115 ،)2(30،

قبپَضی ،ؼ .)1379( .هكکالت جؿتٍجَی هَضَػی

َّقیبض یعزیبى ،م .)1376( .هقبیؿِ قبثلیتّبی ًطمافعاضی

اؾتفبزُکٌٌسگبى اظ فْطؾتّبی ضایبًِای کتبثربًِ هطکعی زاًكگبُ

پبضؼآشضذف ٍ ًَؾب زض حَظُی فطاّنآٍضی ٍ ؾبظهبًسّی هَاز

فطزٍؾی هكْس .فهلٌبهِ کتبثساضی ٍ اعالعضؾبًی.49 ،)2( 3 ،

ٍ اقبػِ اعالػبت .پبیبىًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ فطزٍؾی

قْجبظی ،ض .)1379( .تجؿؽ هَضَػیزض ًظبمّبی فْطؾت پیَؾتِ.
فهلٌبهِ اعالعضؾبًی.48 -38 ،)2 ٍ 1( 16 ،
ػجبؾی ،ظ .)1384( .هالحظبتی پیطاهَى جؿتٍجَی زض فْطؾتّبی
پیَؾتِ .فهلٌبهِ کتبثساضی ٍ اعالعضؾبًی.132-123 ،)4( 32 ،

کَقب ،ک .)1378( .ثطضؾی فْطؾتّبی ّوگبًی ٍ قجکِ جْبًی
ٍة .فْطؾتّبی ضایبًِای کبضثطز ٍ تَؾؼِ .هجوَػِ هقبالت
ّوبیف کبضثطز ٍ تَؾؼِ فْطؾتّبی ضایبًِای زض ایطاى1378 ،
آثبى  ،28-27هكْس ،ایطاى .هكْس :زاًكگبُ فطزٍؾی هطکع
اعالعضؾبًی ٍ ذسهبت ػلوی ٍظاضت جْبز ؾبظًسگی .ل .161
کَالئیبى ،ف .)1381( .ثطضؾی ٍضؼیت ؾبیتّبی کتبثربًِّبی
ایطاًی زض هحیظ ٍة .فهلٌبهِ اعالعضؾبًی-37 ،)4 ٍ 3( 17 ،
.43

لَؾی تی -چَ لی ( .)1386قبلتّبی ًوبیف فْطؾت ّوگبًی
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